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 22.9.2022
TJ Tatran Třemošná, z.s.
v soutěžích ČMSHb jako TJ Tatran Třemošná
U Stadionu 1072, 330 11 Třemošná
IČO: 477737
zapsán: L 69 vedená u Krajského soudu v Plzni

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-01-2022-2023
1. Podnět – věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek hráče Michala Ingrische,
reg. č. 46766 TJ Tatran Třemošná - trest ve hře (dále jen TH) za kopnutí, kterého se
dopustil v utkání č. 46009 Ligy starších žáků Čechy Jih + Západ hraného dne 17.9.2022 v
Dobřanech mezi celky TJ Snack Dobřany a TJ Tatran Třemošná
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání, vyjádření hráče
Ingrischa,
trestá hráče Michala Ingrische
a)

FP ve výši 20 % (z 20-100 %) tj. 1000 Kč, přičemž v mládežnické kategorii se částka
snižuje na polovinu, tedy 500 Kč.
b) ZČ na 10 % utkání (z až 50 %) tj. 2 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č.
46012 a 46020 hraných ve dnech 24.9.2022 a 1.10.2022. Trest se vztahuje
na všechny soutěže vedené pod ČMSHb.
3. Odůvodnění
V utkání č. 46009 Ligy starších žáků Čechy Jih + Zápas mezi celky TJ Snack Dobřany a TJ
Tatran Třemošná obdržel v čase 44:16 hráč hostí Michal Ingrisch TH za kopnutí soupeře. Ze
zápisu o utkání vyplynulo, že k zákroku došlo při přerušené hře na sedícího hráče. K věci zaslal
vyjádření hráč Ingrisch, který uvedl, že se v přerušené hře snažil sedícího hráče soupeře
překročit, a přitom mu zavadil kolenem o hlavu. Své jednání označil za neúmyslné, avšak přiznal,
že měl celou věc vyřešit jinak, tak, aby hráče vůbec neatakoval. Za své jednání se omluvil.
DK konstatovala, že TH bylo uděleno správně, vzala v patrnost, že hráč nebyl za poslední
dva roky disciplinárně řešen a trest umístila při dolní hranici 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.

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

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

Str. 1 / 2

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

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 TJ Tatran Třemošná
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 24.9.2022 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 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003405047, specifický symbol: 012223
nejpozději do 6. 10. 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: TJ Tatran Třemošná
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích, LK RSHb Čechy Západ
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