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

 
V Přelouči dne 16.5.2022 
 

SK Kelti 2008, z.s. 

v soutěžích ČMSHb jako SK Kelti 2008 

Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun  

IČO: 22732713 
zapsán:  
L 19106 vedená u Městského soudu v Praze  

 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-21-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala udělený trest ve hře (dále jen TH) 
hráči SK Kelti 2008 Romanu Kurhajecovi, reg. 40301 za porušení pravidla 530 – 
Kopnutí - úmyslné šlápnutí na soupeře. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání, výklad pravidla 
530,  
 

trestá hráče Romana Kurhajce 
 

a) FP ve výši 40 % (z 20-100 %) tj. 2000 Kč, přičemž se částka v mládežnické kategorii 
snižuje na polovinu tedy na 1000 Kč 

b) ZČ na 30 % utkání (z až 50 %) tj. 5 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních  č.4703 
hraného dne 14.5.2022, č. 4707  hraného dne 21.5.2022, příp. č. 4711 hraného dne 
22.5.2022 (v případě, že se vzhledem k vývoji playoff tento zápas již neuskuteční, trest  
se automaticky posune na další zápas dle rozpisu soutěže Extraliga dorostu),  č. 5087 
hraného dne 29.5.2022, a dále dle rozpisu soutěže Extraligy juniorů resp. Extraligy 
dorostu, přičemž v případě, že SK Kelti budou mít ve stejný den zápasy obou soutěží, hráči 
se započítá do trestu pouze jeden z nich. Trest je uložen v obou soutěžích, jelikož hráč 
prokazatelně a zcela pravidelně od začátku sezóny nastupuje jak v Extralize dorostu, tak  
v Extralize juniorů, tudíž vyměřit mu trest v obou soutěžích současně bude plnit účel. 
Vykonání trestu pouze v Extralize dorostu, vzhledem počtu zápasů, které zbývají, by bylo 
nepřiměřeně dlouhé a s velkou pravděpodobností by se trest musel přesunout do sezóny 
2022-2023.  Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

V utkání č. 5078 dne 8.5.2022 Extraligy dorostu mezi celky TJ Kovo Praha a SK Kelti 2008 
obdržel v čase 40:55 hráč hostí Roman Kurhajec TH za kopnutí - výklad v poznámce rozhodčího 
- úmyslné, surové šlápnutí na ležícího protihráče s velkou intenzitou, šlápnutí vedeno do oblasti 
hrudi a břicha.  

Vyjádření klubů ani jednotlivců DK ve lhůtě stanovené DŘ neobdržela. DK konstatovala,  
že TH bylo uloženo správně, jelikož za porušení pravidla 530 nelze uložit jiný trest, než TH. DK 
přihlédla ke skutečnosti, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen, na druhou 
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stranu je zřejmé, že provedení zákroku, tak jak je popsáno rozhodčím v zápise, je velice 
nebezpečné a mohlo dojít i ke zranění protihráče. Proto trest umístila k polovině sazby  
a rozhodnutí považuje za odůvodněné. 

           
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 Kelti 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 18. 5. 2022 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 1300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003202007, specifický symbol: 212122 
nejpozději do 30. 5. 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 Kelti 2008 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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