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V Českých Budějovicích 5. 12. 2017

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb ČJ
č.: 507-2017
1) DK RSHb ČJ zahájila šetření ve věci udělení TH hráči RP 28770 Luboši Filípkovi (HBC Vikings České Budějovice)
v utkání Krajské ligy – Čechy Jih č. 32040 mezi týmy HBC Vikings České Budějovice – TJ Platan Protivín,
hraného dne 11. 11. 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 28770 Luboše Filípka dle Sazebníku trestů DŘ odst. 4), bodu b)
a) zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání
b) ukládá hráči FP ve výši Kč 500,- (10% ze základu)
Odůvodnění:
V utkání č. 32040 HBC Vikings České Budějovice – TJ Platan Protivín v čase 29:49 obdržel hráč Luboš Filípek
(HBC Vikings České Budějovice) trest TH za opakované hrubé urážky rozhodčích. Trestu TH předcházely tresty
OT a OK za hrubé urážky rozhodčích a protesty proti výroku rozhodčích.
Vyjádření rozhodčího L. Nováka: „Hráč dostal tresty OT a OK po sobe, že neunesl vyloučení spoluhráče a začal
nás hrubě urážet a nadávat nám a na naše rozhodovaní zápasu“.
Vyjádření rozhodčího R. Zachovala: „Hráč Filípek po vyloučení jiného hráče začal kritizovat naše výroky, za což
jsme mu udělili trest OT. Následně nás začal slovně urážet (co to pískáte čuráci) – za tyto označení obdržel
trest OK. Po udělení druhého trestu při odchodu ze hřiště pokračoval ve vulgaritách směrem k nám (jste
banda čuráků), za což jsme mu udělili trest TH.“
Vyjádření vedoucího mužstva HBC Vikings České Budějovice, L. Štěpánka:
„Vím, že tam proběhli nějaké vulgarity směrem k rozhodčím, ale co konkrétně nevím. Rozbuškou však bylo to,
že tam před tímto momentem vznikla jiná bitka. Hráč č. 25 Filípek chtěl tuto roztržku přerušit a odvést našeho
hráče (66 Votava). Když do té situace vstoupil, byl napaden hostujícím hráčem zezadu úderem do hlavy.
Teprve pak tam byli nějaké vulgarity, protože to byla prasárna, která byla potrestána jen osobním trestem do
konce zápasu. Ten hostující hráč za to měl dostat jednoznačně TH, protože úder do hlavy, a ještě zezadu je
opravdu prasárna a pro mě daleko větší než vulgarity. To potvrdil i Petr Mikl, který byl na časomíře a sám
řekl, že to mělo být také jednoznačné TH. Rozhodčí tvrdili, že nic "neviděli", nicméně sám hostující kapitán a
časoměřiči tento zákrok potvrdili. Proto žádám o dodatečné potrestání hostujícího hráče“.
DK prošetřila případ dle výše uvedených dispozic, vzala v úvahu všechny okolnosti (hráč nebyl v minulosti
disciplinárně řešen) a udělila trest na spodní 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.
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3) Hospodářské náležitosti:
a) Klub HBC Vikings České Budějovice 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 20. 12. 2017 výhradně na
účet RSHb ČJ č. 2800216079/2010, variabilní symbol 507+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: HBC Vikings České Budějovice
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