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V Českých Budějovicích 27. 3. 2018

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb ČJ
č.: 501-2018
1) DK RSHb ČJ zahájila šetření ve věci udělení TH hráči RP 31058 Karlu Trávníčkovi (HBC Zliv) v utkání 2. ligy –
Čechy Jih č. 31058 mezi týmy HBC Prachatice „B“ – HBC Zliv, hraného dne 3. 3. 2018.
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 31058 Karla Trávníčka dle Sazebníku trestů DŘ odst. 3), bodu a)
a) zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání
b) ukládá hráči FP ve výši Kč 500,- (10% ze základu)
Odůvodnění:
V utkání č. 31058 HBC Prachatice „B“ – HBC Zliv v čase 28:30 obdržel hráč Karel Trávníček (HBC Zliv) trest TH
za úder hlavou protihráči. Úder se obešel bez zranění.
Vyjádření rozhodčího J. Pátka: „Hráč Zlivi po střele seknul brankáře přes lapačku (signalizoval jsem trest za
seknutí) a na to reagoval hráč Prachatic a vystartoval po hráči Zlivi (udělen trest), ten mu vzápětí dal hlavičku
helmou do helmy (myslím, že hráč Prachatic měl combo s košíkem) bez zranění a bez velkého nápřahu resp.
nárazu. Dle pravidel udělen trest ve hře. Následně došlo ke strkanici a uděleny další tresty viz. zápis o utkání.
Dle mě úplně zbytečná hlavička, ale jen, aby si něco dokázal.“.
Vyjádření hráče Karla Trávníčka: „Tímto bych se rád vyjádřil k situaci v utkání s Prachaticemi, kde jsem
obdržel trest TH. Celá situace vznikla tak, že jsem se protáhl mezi dvěma obránci na modré a šel jsem na
gólmana. Před zakončením jsem dostal několik seknutí z obou stran. Gólman se snažil dosáhnout po míčku a
já mu ho chtěl prostřelit, přitom vznikla skrumáž, kdy jsem situaci neunesl a po hráči s mřížkou přes obličej (ve
které se cítil neohroženě) skočil. Je pravda, že jsem jej udeřil hlavou, ale ne nijakou ránu a nikdy bych se do
hráče neopřel, kdyby neměl mřížku. Do celého konfliktu se přimotal i druhý obránce Prachatic, který se po mě
sápal zezadu a s tím jsme se pošťouchali, ale nic.
Celé situace lituji, že jsem se neudržel, ale pořád se nemohu zbavit dojmu, že ten kluk s tou mřížkou mě osekal
a schválně do mě tou mřížkou strkal. Kdo hrál hokejbal, či hokej musí uznat, že si lidé vezmou kryt a pak jsou
nezranitelní. Což mne samozřejmě neomlouvá. Každopádně, kdyby mřížku neměl, nikdy bych to neudělal.“
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.

3) Hospodářské náležitosti:
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a) Klub HBC Zliv 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 13. 4. 2018 výhradně na
účet RSHb ČJ č. 2800216079/2010, variabilní symbol 501+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 Zliv
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