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V Pardubicích 15.10.2017

Rozhodnutí Ligové komise RSHb Čechy Východ (dále LK RSHb)
č. 4 - 201718 ze dne 15.10.2017
LK RSHb Čechy Východ v souladu s čl. 401 odst. 3, 4a) a 5g) Soutěžního řádu hokejbalu
(dále SŘ) kontumuje utkání 2. ligy č. 61002 ze dne 16.9.2017 mezi celky HBC Chlumec nad
Cidlinou a HBC Rangers Opočno ve prospěch celku HBC Chlumec nad Cidlinou
s výsledkem 5:0 z důvodu předčasného ukončení tohoto utkání zaviněného hráčem
hostujícího celku HBC Rangers Opočno.
1. Statistické údaje z tohoto utkání jsou s ohledem na kontumační výsledek anulovány.
2. Povinností obou celků je potvrdit LK RSHb elektronickou poštou přijetí tohoto
rozhodnutí nejpozději do 20.10.2017.
3. Povinností celku HBC Rangers Opočno je uhradit poplatek dle Disciplinárního řádu čl.
5 v částce 300,-Kč za vydání tohoto rozhodnutí. Částku je povinen klub uhradit na
účet RSHb č. 2200190661/2010, variabilní symbol 5003607002, specifický
symbol 041718, s termínem splatnosti 27.10.2017 a zároveň je klub povinen zaslat
na výše uvedený mail LK RSHb potvrzení o platbě.
Odůvodnění
LK projednala nedohrané utkání č. 61002 ze dne 16.9.2017 hrané na hřišti v Chlumci
nad Cidlinou mezi HBC Chlumec nad Cidlinou a HBC Rangers Opočno. Utkání bylo za stavu
2:2 ve 41. minutě ukončeno rozhodčími utkání Petrem Pavlovcem a Lukášem Divišem
z důvodu pokusu o inzultaci rozhodčího zvláště hrubým způsobem, vedené ze strany hráče
celku HBC Rangers Opočno č. 26 Václavem Petrem. DK RSHb následně projednala míru
zavinění tohoto hráče a rozhodla o oprávněnosti uloženého trestu ve hře s uložením zákazu
činnosti tohoto hráče.
Vzhledem k tomu, že k ukončení utkání došlo prokazatelně z viny hostujícího týmu a
jeho hráče č. 26 Václava Petra a to za nerozhodného stavu 2:2, je na místě a zcela
odůvodněno vynést kontumační výsledek 5:0 ve prospěch neprovinivšího se celku HBC
Chlumec nad Cidlinou a to s odvoláním na čl. 401 odst. 5g) SŘ, dále odst. 4a téhož článku
jakož i odst. 3 uvedeného článku.
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LK se ve svém rozhodnutí nezabývá vinou a trestem pro provinivšího se hráče, ale
pouze rozhodnutím o výsledku nedohraného utkání. Projednáním provinění hráče se dle své
příslušnosti zabývala DK RSHb, které k uvedenému vydala vlastní rozhodnutí, které je oporou
pro následné rozhodnutí LK RSHb.
LK považuje vynesení kontumačního výsledku a dále potrestání samotného hráče ze
strany DK RSHb za dostačující a upouští od dalších sankcí a poplatků stanovených
Disciplinárním řádem, vyjma poplatku za vydání tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle čl. 502 SŘ, nejpozději do 15

dnů ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí a to k Odvolací komisi RSHb
zastoupené Výkonným výborem RSHb. Odvolání, které nesplňuje stanovené
náležitosti dle uvedeného článku SŘ, nebude projednáno. Odvolání nemá odkladný
účinek.
Se sportovním pozdravem
Pavel Shejbal
předseda LK RSHb Čechy Východ

Rozdělovník:

HBC Rangers Opočno, HBC Chlumec nad Cidlinou
DK, KR, web, ekonomka RSHb
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