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ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Východ
č. 2/2017-2018
1HBC Svitavy – Vodvárka Petr, reg. 31451 - udělen trest ve hře
(dále jen TH) – naražení zezadu
1. POPIS UDÁLOSTI:

2. VLASTNÍ ROZHODNUTÍ: DK RSHb Čechy Východ na základě uvedených skutečností, s odvoláním na
DŘ, SŘ, zápis o utkání č. 61025, písemného vyjádření rozhodčího, poskytnutého videozáznamu od celku
1HBC Svitavy a vyjádření od hostujícího celku HC Jestřábi Přelouč „B“ :

- upouští od potrestání a poplatku
Odůvodnění:

V utkání č. 61025 – 2. ligy regionu Čechy Východ, hraného dne 14. 10. 2017 mezi domácím družstvem
1.HBC Svitavy a družstvem hostí HC Jestřábi Přelouč „B“ obdržel v čase 37:00 hráč domácího celku 1.HBC
Svitavy Petr VODVÁRKA (RP: 31451) udělen trest ve hře (TH) za naražení zezadu (zranění protihráče)
Poté se trestaný hráč odebral do šaten, za svůj incident omluvil hostujícímu celku s vyjádřením, že
v žádném případě nebylo jeho cílem faulovat - zranit soupeře.
Předseda DK byl neprodleně po ukončení utkání telefonicky informován od hostujícího celku HC Jestřábi
Přelouč „B“ (tj. celku se zraněným hráčem) o tom, že udělené TH soupeři bylo přísné a v podstatě bylo
„pouze použito“ v souladu s pravidly hokejbalu. Uvedené zranění vzniklo při střetu s protihráčem, kdy
jejich hráč nečekal kontakt a nekontrolovaným pádem si způsobil poranění. Z tohoto důvodu se přiklání
k mírnému, případně i žádnému dalšímu trestání shora uvedeného protihráče.
Ve vyžádaném vyjádření - popisu situace se rozhodčí k DK vyjádřil, že se jednalo o neúmyslnou událost,
ve které trestaný hráč, motivovaný hrou, byl příliš rychlý a nestačil před protihráčem zabrzdit. Zcela
jednoznačně se také přiklání k názoru, že se hráč snažil odehrát míček a ne atakovat protihráče.
Trest TH rozhodčí udělili na základě tržné rány v obličeji protihráče, kterou si způsobil
nekontrolovatelným pádem – zde jednali v souladu s pravidlem 523 b).
Dle vyjádření domácího celku 1HBC Svitavy je samotnému hráči líto, že způsobil protihráči zranění a také
se mu za to neprodleně omluvil. Ve vyjádření uvádí, že se asi možná jednalo o nedovolený zákrok, ale jak
to vše dopadlo, je shoda nešťastných náhod. Pro účely disciplinárního jednání také neprodleně zaslali
videozáznam situace, kde je celý incident zřetelně vidět.
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DK vyhodnotila všechny písemné a telefonické vyjádření, dále se rozhodla s přihlédnutím k poskytnutému
videozáznamu z utkání upustit od dalšího potrestání, jelikož udělený trest TH byl dostačující a splnil svůj
účel v uvedeném utkání.
Tímto je disciplinární jednání v této konkrétní věci skončeno.

Povinností oddílu 1.HBC Svitavy“ je:
1.

Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí DK nejpozději do 27. 10. 2017 na e-mail: dk@hokejbal-vc.cz

2.

Dle DŘ čl. 5 odst. 12 upouští od uhrazení poplatku za vydání tohoto rozhodnutí.

Lukáš Diviš
předseda DK RSHb - Čechy Východ

Obdrží:
LK RSHb Čechy Východ, KR RSHb Čechy Východ, sekretariát RSHb Čechy Východ,
Kluby: 1HBC Svitavy a HC Jestřábi Přelouč „B“
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