DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz
Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz

V Přelouči dne 26.6.2022
HBC Hostivař
v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař
Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha
IČO: 27000273
zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-26-2021-2022
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH)
hráči Jiřímu Munkovi, reg. 45042 HBC Hostivař, za kopnutí protihráče.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání zápasu č. 5302,
vyjádření rozhodčího utkání,
trestá hráče Jiřího Munka
a)

FP ve výši 40 % (z 20-100 %) tj. 2000 Kč, přičemž v mládežnické kategorii je snížena na
polovinu, tedy 1000 Kč.
b) ZČ na 20 % utkání (z až 50 %) tj. 4 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č.

5304 (dne 11. 6. 2022), č. 5306 (dne 12. 6. 2022) a v dalších dvou utkáních dle
platného rozpisu sezóny 2022-2023 v soutěži, kde bude veden na soupisce týmu
HBC Hostivař. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb.

3. Odůvodnění
V utkání či 5302 kvalifikačního turnaje Extraligy dorostu mezi celky HBC Hostivař a HBC
Hodonín hraného dne 11.6.2022 v Berouně obdržel hráč HBC Hostivař Jiří Munk v čase 39:10
TH za kopnutí do ležícího soupeře. Kluby ani jednotlivci se v termínu daném disciplinárním řádem
k věci nevyjádřili. Rozhodčí utkání pak podal k věci DK dodatečné vysvětlení, kde popsal celou
situaci.
DK konstatovala, že TH bylo uděleno oprávněně, jelikož přestupek kopnutí jiný trest ani dle
pravidel neumožňuje. Vzala v patrnost, že kopnutí bylo do ležícího hráče a dle vyjádření
rozhodčího šlo do horní části těla, kde mohlo dojít ke zranění protihráče. Jako k polehčující
okolnosti přihlédla k tomu, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen. Přitěžující
okolností je pak již jeden VT 2+10´, který byl hráči uložen v letošní sezóně za úder do oblasti
hlavy a krku. Proto trest ZČ stanovila blíže k polovině sazby a považuje jej
za dostačující.
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.
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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 HBC Hostivař
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 28. 6. 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: 4003100044, specifický symbol: 262122
nejpozději do 10. 7. 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: HBC Hostivař
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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