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. 9. 2020
HVS Rakovník , z.s.
v soutěžích ČMSHb jako HBC Rakovník
Průběžná 2601, Rakovník II, 269 01 Rakovník
IČO: 47015241
zapsán: L 4542 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-05-2020-2021
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) za
úder do oblasti hlavy a krku hráči klubu HBC Rakovník Tomáši Šímovi, č. reg. 46159,
v utkání Extraligy juniorů č. 4160 mezi týmy HBC Rakovník a Kert Park Praha, hraném dne 20.
9. 2020 v Rakovníku.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání a vyjádření rozhodčích, sazebník trestů čl. A odst. 5
písm. c)
trestá hráče Tomáše Šímu
a)

FP ve výši 30 % (z 20 až 100%) tj. 1500Kč, přičemž v mládežnické kategorii se trest
snižuje na polovinu, tedy na 750 Kč
b) ZČ na 15% utkání (z až 50%) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních
č.4016, 4030 a 4037 hraných v období od 29. 9. 2020 do 10. 10. 2020 . Trest se
vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb.
3. Odůvodnění
V zápase Extraligy juniorů č. 4160, mezi celky HBC Rakovník a Kert Park Praha obdržel v
čase 44.46 hráč domácích Tomáš Šíma TH za úder do oblasti hlavy a krku. Ze zápisu z
vyjádření rozhodčího vyplynulo, že hráč po odehrání balónku soupeřem tohoto ve výskoku
atakoval ramenem do oblasti hlavy a způsobil mu tržné zranění. TH bylo uděleno v souladu s
pravidly. DK sice přihlédla k tomu, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen,
avšak vzhledem k povaze zákroku, k jeho zbytečnosti, neboť byl spáchán pár sekund před
koncem utkání za rozhodnutého stavu a ke zranění soupeře (byť nejde o zranění, které by
protihráče vyřadilo z dalšího sportovního života), nemohla stanovit trest až na dolní hranici
sazby. Hráče důrazně varuje, aby se podobných zákroků ve své budoucí kariéře vyvaroval,
jelikož případný další trest za podobný zákrok by byl již považován za recidivu a byl by
mnohem přísnější.
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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 Rakovník
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 7. 10. 2020 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 1050 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003212001, specifický symbol: 052021
nejpozději do
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 Rakovník
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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