REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2017
v soutěžích ČMSHb jako HSÚ SHC Warriors Chlumec
Smetanova 80, Chabařovice, 40317
IČO: 68975538
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever

č. DK-004-2017-2018
1.

Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – CHABR Lukáš (RP 23774)
z klubu HSÚ SHC Warriors Chlumec, kterého se dopustil v utkání č. 531033 v Oblastní lize Čechy
Sever – Ústí nad Labem, hraného dne 21. října 2017, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále
jen TH) za nesportovní chování.

2.

DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 531033, vyjádření vedoucího klubu HSÚ Foreads Ústí
nad Labem a HSÚ SHC Warriors Chlumec, vyjádření hráče, vyjádření rozhodčích, sazebník
trestů část A, odstavec 4, písmeno b)
trestá:

FP 20% (z 10 - 50%) tj. 1000,- Kč
ZČ na 15% (z až 50%) tj. 3 utkání
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 531038, 531042 a 531049 hraných v období od 22. 10.
2017 do 12. 11. 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. 531033 dne 21. 10. 2017 mezi celky HSÚ SHC Warriors Chlumec a HSÚ Foreads Ústí nad Labem
obdržel hráč domácích č. 29 Chabr Lukáš, reg. 23774 v čase 44:00 TH za nesportovní chování.
Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ SHC Warriors Chlumec vedoucí klubu David Koutský. V závěru utkaní po
inkasovaném osmém gólu, náš brankář (Lukáš Chabr) v rozčílení hodil hokejku do zadní části hřiště, kde v tu chvíli stál
jeden z rozhodčích a jeho hokejka jej trefila, nedošlo k žádnému zranění. Z mého pohledu se nejednalo o úmysl
rozhodčího zasáhnout. Za toto obdržel od rozhodčího trest ve hře. Po zápase za tímto rozhodčím zašel a osobně se mu
omluvil, že tento čin rozhodně nebyl mířen proti němu a že ho to mrzí, že se to stalo. Rozhodčí tuto omluvu přijal. U
tohoto hráče se jedná o první prohřešek.
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Z klubu HSÚ SHC Warriors Chlumec se k celé situaci vyjádřil i potrestaný hráč Lukáš Chabr. V závěru utkaní po
inkasovaném osmém gólu, jsem v rozčílení hodil hokejku do zadního mantinelu, kde v tu chvíli bohužel stál jeden z
rozhodčích zápasu a má hokejka jej lehce škrtla, kdy nedošlo k žádnému zranění. Rozhodně se nejednalo o úmysl
rozhodčího zasáhnout. Za toto jsem obdržel od rozhodčího trest ve hře. Po zápase jsem za tímto rozhodčím zašel a
osobně se mu omluvil, že tento čin rozhodně nebyl mířen proti němu a že mě toto mrzí, že se to stalo. Kdy rozhodčí
tuto omluvu přijal.
Za klub HSÚ Foreads Ústí nad Labem podal vyjádření k situaci vedoucí klubu Jan Primus. V tu dobu jsem byl na
brankovišti před gólmanem panem Chabrem. Pan Chabr neudržel nervy po vstřeleném gólu a mrštil hůl po rozhodčím
do rohu. Celý zápas byl v duchu nespokojenosti s výkonem rozhodčích ze strany Chlumce, narážky a komentáře na
stranu rozhodčích stále narůstaly. Pan Chabr byl rozčilený kvůli pohybu v brankovišti, které komentoval k rozhodčím a
potom co dostal gól, neudržel nervy. Za mě je to přesně to chování, které jsme na schůzi s vedoucími týmů všichni
odsoudili. Na hřišti jsme všichni odpovědní za své chování a to co předvedl pan Chabr na hřiště nepatří.
Vyjádření k celé situaci poskytli i oba rozhodčí. Rozhodčí Petr Hospůdka, popsal situaci následovně: Kolega
rozhodčí přerušil hru s tím, že vyloučí brankáře Warriors č. 29 Chabr Lukáš, hráč uložený trest nesl velmi špatně. Hodil
hokejku do rohu, kde zasáhl mého kolegu. Hráč se po zápase přišel omluvit, hokejku hodil v afektu a nebyla mířena na
rozhodčího. Tento krok jsme nečekali a velmi si vážím přístupu hráče. Druhý rozhodčí Tadeáš Bartoš popsal situaci
následovně: Brankáři byl již udělen OT-10 minut za vystřelení míčku mimo hřiště po inkasovaném gólu, jinak celý zápas
doprovázel narážkami jen tak „pod vousy“, které jsem nebral jako útok na někoho jiného. Přibližně v čase 43:45
brankář vyrážečkou udeřil lehce hráče soupeře s úmyslem odstrčení a zabránit v dalším hraní balónku, tento čin jsem
bral jako faul, takže jsem soupeři ponechal výhodu. Soupeř z této výhody dal gól (44:00), který jsem uznal hvizdem a
jasným gestem. Po hvizdu se brankář narovnal, chytl hůl na úplném konci a hodil jí po mně. Za což jsem mu udělil TH.
Hůl mě po menším odrazu od plastu zasáhla do kotníku a holeně pravé nohy – bez zranění. Jako polehčující okolnost
lze brát to, že se po zápase přišel sám omluvit ke kruhu rozhodčích, kde jsme společně s druhým rozhodčím věnovali
pozornost delegátovi.
Utkání byl přítomen i delegát RSHb Čechy Sever Jiří Cícha a ten popsal tuto situaci následovně: Celé situaci už
předcházelo vyloučení, které bylo ohodnoceno osobním trestem 10‘ za vystřelení míčku mimo hřiště po obdržené
brance. Rozhodčí Bartoš správně uděluje osobní trest, jelikož toto chování není přípustné. Na hodinách svítil čas 41:49.
V čase 44:00 zvedá rozhodčí Bartoš výhodu na trest, jelikož brankář D29 fauluje hráče bez míčku před brankovištěm
(trest zvednut naprosto správně). Situace pokračovala v počtu 6 na 5 a družstvo H se snažilo vstřelit branku, což se jim
povedlo. Po vstřelené brance se brankář D29 otočil k brankové konstrukci a bouchl hokejkou nejdříve do břevna a
poté jí zahodil směrem za branku, kde stál rozhodčí Bartoš, kterého hokejka trefila, načež uděluje trest TH. Rozhodčí
byl po ataku v pořádku a utkání dopískal. Osobně si myslím, že to nebyl záměrný útok na osobu rozhodčího, ale pouze
o nešťastnou shodu náhod, což mě i utvrdilo na konci zápasu, jelikož brankář D29 se přišel k boxům rozhodčích
omluvit. Omluva byla zcela upřímná a velice mě překvapila, jelikož mnoho hráčů toto gesto nezná.
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. 6 písm. c) sazebníku DŘ na čl. A odst. 4 písm. b) sazebníku DŘ. Vzhledem k tomu, že
hráč nebyl v posledních dvou letech trestán, uložila trest u dolní hranice sazby. Hráče důrazně varuje, aby se
podobného chování v dalších zápasech vyvaroval. Další podobný prohřešek již bude ze strany DK trestán o poznání
přísněji. 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
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ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.
5. Povinností klubu HSÚ SHC WARRIORS CHLUMEC:
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 1300,- Kč.
Platbu proveďte nejpozději do 10. listopadu 2017 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol:
400041718.
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.

Se sportovním pozdravem
Tomáš Laibl, v.r.
předseda DK RSHb Čechy Sever
Obdrží:
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb
Kluby: HSÚ SHC Warriors Chlumec, HSÚ Foreads Ústí nad Labem
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