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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 
V Přelouči dne 29.3.2022 
 

SK Ježci Heřmanův Městec, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako Ježci Heřmanův Městec 

Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 

IČO: 26546922 
zapsán:  
L 4453 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-13-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) 
Lubomíru Mencovi, č. reg. 9069 SK Ježci Heřmanův Městec za úmyslné chycení 
rozhodčího. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, pravidlo hokejbalu 537 odst. g), zápis o utkání, ZZD utkání, vyjádření 
klubu Ježci Heřmanův Městec, vyjádření hráče Mence, čl. 5 odst. 11 DŘ 
 

upouští od potrestání hráče, neboť trest uložený v utkání považuje za dostatečný. 
      

 
3. Odůvodnění      
                 V utkání 1.ligy hokejbalu mužů mezi celky SK Ježci Heřmanův Městec a HBC Malenovice 

č.2139 hraného dne 26.3.2022 obdržel v čase 44:47 hráč domácích č. 8 Lubomír Menc TH za 
chycení rozhodčího. K dané věci se postupně vyjádřil klub SK Ježci Heřmanův Městec, hráč 
Lubomír Menc a DK obdržela i zprávu delegáta utkání s dodatečným vysvětlením. Hráč uvedl, 
že došlo ke vzájemné bitce dvou hráčů, ke které rozhodčí běžel a on měl pouze snahu na tom, 
aby rozhodčí nechal oba protivníky si věc vyřídit a po rozhodčím sáhl jednou rukou a zabránil 
mu, aby šarvátku přerušil. Tuto verzi pak prezentoval i na vedení klubu. Ve stejném duchu pak 
popsal situaci i delegát utkání, kdy ve zprávě navíc popsal vyhrocený konec zápasu. 

           DK v dané věci konstatovala, že rozhodčí v tomto případě udělil TH správně, jelikož výklad 
pravidla 537 odst. g) citace…..kterémukoliv hráči, který se úmyslně dotkne rukama či holí 
rozhodčího, úmyslně ho chytne, strčí do něho nebo ho zadržuje rukama...atd…se uloží trest ve 
hře a to jako jediný možný trest! DK však zkoumala všechny okolnosti daného případu a došla 
k závěru, že samotný TH udělený v zápase byl dostačující k tomu, aby si hráč svou chybu 
uvědomil a rozhodla se další trest hráči neudělit. Hráči byla, v souladu s pravidlem 506, 
automaticky zastavena činnost na jedno utkání, které již vykonal v utkání č. 2150 hraného dne 
27.3.2022 a tudíž je oprávněn nastoupit do dalšího utkání jakékoliv soutěže. Rozhodnutí je tímto 
odůvodněné. 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

4. Poučení 
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 

hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek, 
vyměřených tímto rozhodnutím. 

 

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu 
na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši  
300 Kč a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto 
rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu SK Ježci Heřmanův Městec 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 31. 3. 2021 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč  
za vydání tohoto rozhodnutí. 

 

c) Souhrnnou částku 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003603004, specifický symbol: 132122 
nejpozději do 12.4.2022 

 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu dk@hokejbal.cz. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: SK Ježci Heřmanův Městec 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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