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V Českých Budějovicích 8. 11. 2017

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb ČJ
č.: 506-2017
1) DK RSHb ČJ zahájila šetření ve věci udělení TH hráči RP 12466 Romanu Hroudovi (SK Beer Stars Pluhův Žďár)
v utkání 2. ligy – Čechy Jih č. 31024 mezi týmy SK Beer Stars Pluhův Žďár a SK Suchdol nad Lužnicí, hraného
dne 14. 10. 2017.
2) DK RSHb ČJ na základě uvedených skutečností vydává s odkazem na platný Disciplinární řád hokejbalu a jeho
přílohu „Sazebník trestů“ a příslušné zápisy o utkání toto rozhodnutí:

DK RSHb ČJ trestá hráče RP 12466 Romana Hroudu dle Sazebníku trestů DŘ odst. 4), bodu b)
a) zastavením činnosti na 4 soutěžní utkání
b) ukládá hráči FP ve výši Kč 500,- (10% ze základu)
Odůvodnění:
V utkání č. 31024 SK Beer Stars Pluhův Žďár – SK Suchdol nad Lužnicí v čase 14:28 obdržel hráč Roman
Hrouda (SK Beer Stars Pluhův Žďár) trest TH za opakované hrubé urážky rozhodčích.
Vyjádření rozhodčího Z. Honzíka: „V čase 14:28 byl vyloučen hráč domácích na 2 min za podražení, to
podražení bylo očividné. V tomto samém čase tomu samému hráči byl udělen trest 10 OT za nesportovní
chování a vulgární narážky (si děláš ze mě prdel ne, ty pruhovaná svině) na moji osobu. Ten samý hráč dostal
v tom samém čase 10 ok, protože v těchto vulgárních urážkách pokračoval (jdi do prdele čuráku). Když jsem
mu po několikáté řekl, aby byl v naprostém klidu a šel na trestnou lavici si odpykat uděleny trest, stále
pokračoval a když přišel k trestné lavici tak bouchl vzteky hokejkou do mantinelu a nohou do něj kopl a
pokračoval ve vulgárních výrocích na moji osobu (počkám si na tebe po zápase zmrde, čuráku, pruhovaná
svině). Na to jsem mu udělil trest TH. Pak stal za mantinelem do konce utkáni byl převlečený a měl tam ještě
nějaké poznámky jak na moji osobu tak i na Michala Prchlika. ale jiný trest jsem neuděloval. Já osobně jsem
na něj už nereagoval, i když mi to bylo nepříjemné“.
Vyjádření vedoucího mužstva SK Beer STars Pluhův Žďár, O. Průši:
„Hráč Hrouda byl faulován u mantinelu, nicméně pokračoval ve hře, kdy atakoval soupeře obdobným
způsobem. Rozhodčí Honzík vyhodnotil jeho faul jako zákrok proti pravidlům. Hráč Hrouda se ohradil slovy:
Vždyť to bylo stejný. - možná zvýšeným hlasem, ale nijak agresivně. Honzík udělil okamžitě 10', načež Hrouda
odvětil "Tak jdi do píči". Honzík udělil 10'. Cestou na TL Hrouda měl poznámky typu "Tohle snad není možný"
atp. bez sprostých slov. Honzík šel celou dobu vedle něj s píšťalkou v puse a zjevně čekal na to udělit TH.
Při vcházení na TL Hrouda s hokejkou v ruce svisle k hrací ploše silněji rukou bouchl do dvířek TL, čímž i
hokejkou. Honzík okamžitě udělil TH. Je možné, že tam padla ještě nějaká slova, ovšem výhružky typu
"počkám si na tebe" atp. to tam nebylo. Určitě tam zaznělo "támhle to nepískneš a to samý odpískáš", to si
pamatuju“.
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DK prošetřila případ dle výše uvedených dispozic, vzala v úvahu všechny okolnosti (hráč byl již za trest TH za
prohřešek proti rozhodčímu v minulosti disciplinárně řešen) a udělila trest na střední úrovni příslušné trestní
sazby. DK dále uděluje finanční pokutu na nejnižší hranici příslušné trestní sazby.
Na základě těchto skutečností zastavuje DK RSHb ČJ tomuto hráči činnost.

3) Hospodářské náležitosti:
a) Klub SK Beer Stars Pluhův Žďár je povinen uhradit částku 300,- Kč za disciplinární řízení a vydání tohoto
rozhodnutí dle čl. 5, odst. 11) Disciplinárního řádu hokejbalu.
b) Úhrada všech vyměřených částek ve výši Kč 800,- bude provedena nejpozději 24. 11. 2017 výhradně na
účet RSHb ČJ č. 2800216079/2010, variabilní symbol 506+registrační číslo klubu (kód ČMSHb uvedený na
každém RP)

Uvedený klub výhradně odpovídá za provedení úhrady vyměřených částek!
c) Klub je povinen doložit kopii dokladu o provedené úhradě vyměřených částek tohoto rozhodnutí do
uvedeného data v bodě b) elektronicky na adresu dk@hokejbal-jih.cz.

4) Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle článku 502, SŘ hokejbalu. Rozhodnutí vstupuje v platnost
dnem vydání a případné odvolání nemá odkladný účinek. Pro platbu odvolacího poplatku užijte variabilní
symbol 800+registrační číslo klubu. Obě platby musí být provedeny rozdílně.

Tomáš Sýkora
Předseda DK RSHb ČJ
Na vědomí:
STK RSHb ČJ, LK RSHb ČJ, RV RSHb JČ, sekretariát RSHb ČJ, DK ČMSHb
Kluby: SK Beer Stars Pluhův Žďár
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