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Čj. 3/2017-2018
V Přelouči 21. listopadu 2017

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Východ
č. 3/2017-2018
HBC Chlumec nad Cidlinou – Malý Pavel, reg. 41354 - udělen
trest ve hře (dále jen TH) – nadměrně hrubá hra
1. POPIS UDÁLOSTI:

2. VLASTNÍ ROZHODNUTÍ: DK RSHb Čechy Východ na základě uvedených skutečností, s odvoláním na
DŘ, SŘ, zápis o utkání č. 61043, vyjádření rozhodčího, poskytnutých foto-záběrů od celku HbC Chlumec
nad Cidlinou a vyjádření od hostujícího celku SK Hokejbal Žamberk :

- upouští od dalšího potrestání a poplatku
Odůvodnění:

V utkání č. 61043 – 2. ligy regionu Čechy Východ, hraného dne 11. 11. 2017 mezi domácím družstvem
HbC Chlumec nad Cidlinou a družstvem hostí SK Hokejbal Žamberk obdržel v čase 40:33 hráč domácího
celku Pavel MALÝ (RP: 41354) trest ve hře (TH) za nadměrně hrubou hru.
Ve vyjádření - popisu situace se rozhodčí k DK vyjádřil, že se jednalo strkanici, o pokus a i fyzické
napadení protihráče – protihráčů, které provedl trestaný hráč domácího celku.
Předseda DK byl informován od hostujícího celku o tom, že udělené TH soupeři bylo přísné a bylo možná
„spíše vhodné“ udělení trestu 5+ OK – v duchu pravidla 522 – Napadení – písm. a). Tento trest by splnil
také svůj účel – uvedený hráč by již dále v utkání nepokračoval. Hostující funkcionář také potvrdil
informaci, že trestaný hráč při bitce neměl sundané rukavice, na nikom neklečel a v podstatě jen využíval
svůj fyzický potenciál. Dále ani nezaznamenali, že by trestaný hráč provedl nějaké zákeřné napadení, ale
v podstatě se jednalo o vyústění jednání po předchozích situacích.
Dle vyjádření domácího celku HbC Chlumec nad Cidlinou byla situace také pouze již pouhým vyhrocením
předchozího jednání. Pro účely disciplinárního jednání zaslali pořízené fotografie, kde je celý incident
zřetelně vidět. Na přiložených fotografiích je vidět rozepře (strkanice) mezi hráči, žádný z nich nemá
sundané rukavice a celá šarvátka probíhá ve stoje všech zúčastněných.
DK vyhodnotila všechny písemné a telefonické vyjádření a rozhodla se 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.
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Povinností oddílu HbC Chlumec nad Cidlinou“ je:
1.
2.

Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí DK nejpozději do 24. 11. 2017 na e-mail: dk@hokejbal-vc.cz
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: HbC Chlumec nad Cidlinou a SK Hokejbal Žamberk
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