REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
V Ústí nad Labem dne 13. 10. 2017
v soutěžích ČMSHb jako HBC Lev Litvínov
Janáčkova 365, Chudeřín, 436 03 Litvínov
IČO: 68455968
zapsán: L 3080 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever

č. DK-003-2017-2018
1.

Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – NĚMEČEK Svatopluk (RP
18045) z klubu HBC Lev Litvínov, kterého se dopustil v utkání č. 51025 ve 2. lize Čechy Sever,
hraného dne 8. října 2017, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za bodnutí
koncem hole.

2.

DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51025, vyjádření vedoucího klubu HBC Lev Litvínov a
HSÚ Panthers Kadaň, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c)
trestá:

FP 40% (z 40 - 100%) tj. 2000,- Kč
ZČ na 15% (z až 50%) tj. 3 utkání
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51036, 51011 a 51038 hraných v období od 13. 10. 2017
do 22. 10. 2017. V případě přeložení některého utkání na termín mimo období trestu, se trest
automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b)
DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb.
3. Odůvodnění:
V utkání č. 51025 dne 8. 10. 2017 mezi celky HBC Lev Litvínov a HSÚ Panthers Kadaň obdržel hráč domácích č. 33
Němeček Svatopluk, reg. 1845 v čase 23:27 TH za bodnutí koncem hole.
Ve věci se vyjádřil za klub HBC Lev Litvínov zástupce klubu Martin Rus. S uděleným TH vůbec nesouhlasíme,
utkání bylo ze strany rozhodčích plné nepřesností a toto je jedna z nich. Bodnutí holí nikdo z hráčů Litvínova ani
Kadaně neviděl, asi pouze pan rozhodčí Hůja. Oba hráči byli v souboji před brankou, na kruzích a vzájemně se
pošťuchovali. Rozhodčí vylučovali oba dva hráče, každého za hrubost, ale poté toto bylo změněno a našemu hráči byl
udělen trest za bodnutí. Hráč Němeček přiznává, že soupeře fauloval, a to udeřením loktem a nikoli bodnutím hole.
Možná v dojmu pohybu ruky došli rozhodčí k závěru, že viděli bodnutí. Hráč Němeček je dlouhodobě velmi slušný
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hráč, nikdy nebyl disciplinárně řešen a je počet TM v sezóně se v průměru pohybuje okolo 10. Utkání nebylo mezi
soupeři vůbec vyhrocené, náš hráč k takovému zákroku neměl žádný důvod. Proto žádáme o co nejnižší trest.
Za klub HSÚ Panthers Kadaň podal vyjádření k situaci vedoucí klubu Vlastimil Tumpach. V čase 23:27 bylo po
právu uděleno TH pro domácího hráče č. 33. Stalo se tak v předbrankovém prostoru, kde byl souboj (bez balónku), náš
hráč č. 69 si vysloužil dvouminutový trest za hrubost, vzápětí domácí hráč oplácel a bodnul koncem hole našeho hráče
do žeber. Náš hráč č. 69 utkání nedohrál, což je i uvedeno v zápise. Tyto zákroky do sportu prostě nepatří a TH nám
přijde jako adekvátní trest.
Vyjádření k celé situaci poskytli i oba rozhodčí. Rozhodčí Radek Hůja, popsal situaci následovně: Oba hráči
dobíhali před branku. I když míček byl jinde, začali se postrkávat, což upoutalo mou pozornost. V tu chvíli domácí hráč
povolil horní ruku na hokejce, vysunul horní část hole a píchl hostujícího hráče. Jsem přesvědčen o tom, že jsem to
viděl velice dobře. V tu chvíli jsem pískal a vylučoval. Faulovaný hráč utkání nedohrál. Prý měl faulovaný hráč na těle
stopu od zákroku. Toto však potvrdit nemohu. Již jsem faulovaného hráče neviděl. Druhý rozhodčí Patrik Ferbal popsal
situaci následovně: Z mého pohledu byli hráči u sebe. V souboji jsem však viděl, že se po kontaktu s loktem faulujícího
hráče skácel na zem hráč Kadaně. I druhý rozhodčí měl výhodu na vyloučení. Po přerušení mi řekl, že loktem hráč
nedostal, ale že viděl bodnutí hokejkou. Jelikož tento faul byl se zraněním, tak jsme dali hráči TH.
DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a
vyhodnotila doložené důkazy. DK přezkoumala celý incident a považuje udělení TH v daném případě jako správné. DK
přehodnotila skutek z čl. A odst. 5 písm. d) sazebníku DŘ na čl. A odst. 5 písm. c) sazebníku DŘ, vzhledem k tomu, že
hráč není v pracovní neschopnosti a DK neobdržela potvrzení, že by s tímto úrazem byl postižený hráč u lékaře. DK
konstatuje, že délku trestu umístila na třetině sazby, což je za daný přestupek odpovídající a hráči dává prostor k
budoucímu chování na hřišti. DK tímto považuje rozhodnutí za odůvodněné. Délka trestu nechť je dostačující k tomu,
aby si hráč uvědomil své jednání.

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 vyměřených
částek 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 to dle
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.
5. Povinností klubu HBC LEV LITVÍNOV:
a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání
tohoto rozhodnutí.
b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu
jednotlivce nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 2300,- Kč.
Platbu proveďte nejpozději do 27. října 2017 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol:
400031718.
c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o
převodu) nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail:
dk@hokejbal-sever.cz.
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Se sportovním pozdravem
Tomáš Laibl, v.r.
předseda DK RSHb Čechy Sever
Obdrží:
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb
Kluby: HBC Lev Litvínov, HSÚ Panthers Kadaň
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