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 23.11.2022
HbC Perla Řetenice M.L. 1983, z. s.
v soutěžích ČMSHb jako HBC Perla Řetenice M. L. 1983
Masarykova třída 484/25, 415 01 Teplice
IČO: 11748630
zapsán: L 13122 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-13-2022-2023
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek hráče Filipa Pánova, reg.
34021 - HBC Perla Řetenice M.L. 1983, kterému byl udělen trest ve hře (dále jen TH)
za urážky, hrubé chování a slovní napadení, resp. nesportovní chování - vyhrožování, kterého se
dopustil v utkání č. 52017 Regionální ligy Čechy Sever mezi týmy HBC Perla Řetenice M.L. 1983
a HBC Black White Děčín hraného dne 29.10.2022 v Ústí nad Labem.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.4 písm. b) resp. A odst. 3 písm a), zápis
o utkání, dodatečného vyjádření rozhodčího utkání, vyjádření klubu HBC Perla Řetenice M.L.
1983, vyjádření klubu HBC Black White Děčín, vyjádření hráče Pánova
trestá hráče Filipa Pánova
a) FP ve výši 60 % (z 50-80 %) tj. 3 000 Kč
b) ZČ na 6 měsíců (z 6 až 24 měsíců) kdy trest počal běžet dnem 29.10.2022 a potrvá
do 28.4.2023.
Trest zastavení činnosti se vztahuje na všechna utkání hraná ve vymezeném období
v soutěžích organizovaných ČMSHb a jeho nižšími složkami.
3. Odůvodnění
Ze zápisu o utkání č. 52017 (viz. shora) vyplynulo, že v čase 35:26 obdržel hráč hostí Filip
Pánov postupně tresty za nesportovní chování 10´, OT a následně TH. Z dodatečného vyjádření
rozhodčího vyplynulo, že hráč přišel za rozhodčími po zápase ve snaze si situaci vysvětlit a vše
vygradovalo tak, že začal rozhodčím vyhrožovat zbraní, kterou měl mít údajně ve svém vozidle.
Rozhodčí byli po vyjádření upozorněni na možnost celou věc řešit cestou Policie ČR pro možný
přečin proti trestnímu zákoníku. Toto odmítli.
DK zahájila ve věci disciplinární řízení, kdy se k věci vyjádřil i hráč Pánov, ten potvrdil,
že slovně napadl rozhodčí, potvrdil i zmínku o střelné zbrani s tím, že by nic takového, co řekl
rozhodčím samozřejmě neudělal. Nelíbilo se mu, jak zápas pískají, chtěl jim to jen vysvětlit. Sám
s hokejbalem hodlá, po těchto výkonech rozhodčích, skončit.
DK v dané věci konstatovala, že hráč svým chováním naplnil přestupky dle čl. A odst. 3
písm. a) resp. čl. A odst. 4 písm. b) a vzhledem k závažnosti přestupku trest umístila
do závažných případů. Zde pak stanovila trest při dolní hranici s ohledem na to, že hráč nebyl
v posledních dvou letech disciplinárně řešen.
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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 HBC Perla Řetenice
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 25. 11. 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 3300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003509005, specifický symbol: 132223
nejpozději do 7. 12. 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 Perla Řetenice M.L. 1983
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích, LK RSHb Čechy Sever
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