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V Pardubicích 05.04.2018

Rozhodnutí Ligové komise RSHb Čechy Východ (dále LK RSHb) č.6-1718
LK RSHb Čechy Východ v souladu s čl. 401 odst. 3, 4a) a 5d) Soutěžního řádu hokejbalu (dále SŘ):
a) kontumuje utkání 11. kola Ligy starších žáků č. 66032 ze dne 17.3.2018 hraného mezi celky
HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice a SK Hokejbal Letohrad ve prospěch hostujícího celku
SK Hokejbal Letohrad, kdy stanovuje v souladu s ustanovením čl. 401 odst. 3 SŘ výsledek
utkání 0:5 pro neoprávněný start hráče domácích Jakuba Rakovského, RP č. 38085.
b) napomíná vedoucí družstva HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice Alenu Malou, RP č. 39691
z důvodu porušení povinností vedoucího družstva při práci se soupiskou.
1. Statistické údaje z tohoto utkání jsou s ohledem na kontumační výsledek anulovány.
2. Povinností obou celků je potvrdit LK RSHb elektronickou poštou přijetí tohoto rozhodnutí
nejpozději do 15.04.2018.
3. Povinností celku HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice je uhradit poplatek dle Disciplinárního
řádu čl. 5 v částce 300,-Kč za vydání tohoto rozhodnutí. Částku je povinen klub uhradit na
účet RSHb č. 2200190661/2010, variabilní symbol 5003606029, specifický symbol 061718,
s termínem splatnosti 20.04.2018 a zároveň je klub povinen zaslat na výše uvedený mail LK
RSHb potvrzení o platbě.
Odůvodnění
LK projednala podnět k možnému neoprávněnému startu v soutěži Liga starších žáků –
skupina Čechy Východ, soutěžní ročník 2017-2018. Podnět se týkal startu hráče Jakuba
Rakovského za dva celky v jednom soutěžním kole v jedné úrovni soutěže.
LK si v dané věci vyžádala podklady nezbytné pro řádné prošetření této věci, konkrétně
zápisy o utkání 11. kola, vyjádření klubu HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice a dále vyjádření
pracovníků matričního úseku RSHb Čechy Východ.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že hráč Jakub Rakovský dne 3.3.2018 v předehrávce
11. kola Ligy starších žáků 2017-2018 odehrál soutěžní utkání č. 66033 mezi HC Jestřábi Přelouč a
HBC Hradec Králové 1988 a to za svůj mateřský klub HBC Hradec Králové – uvedené je doloženo
zápisem o utkání. Dne 15.3.2018 hráč Jakub Rakovský na základě sdělení matričního úseku řádně
přestoupil do klubu HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice. Dne 17.3.2018 hráč Jakub Rakovský
nastoupil za nový klub HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice k utkání řádného termínu 11. kola Ligy
starších žáků 2017-2018 č. 66032 mezi HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice a SK Hokejbal Letohrad –
opět doloženo zápisem hráče na soupisce a ve statistikách zápisu o utkání. Klub HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubice následně sám upozornil na možný neoprávněný start vlastního hráče.
LK se uvedeným podezřením na možný neoprávněný start hráče na základě uvedeného
podnětu začala zaobírat, kdy z důvodu nejasnosti kolem výkladu ustanovení čl. 206 odst. 4 SŘ,
který uvádí, že: „Ve stejné soutěži hráč nesmí startovat za více než jedno družstvo současně“, LK
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požádala o stanovisko LK ČMSHb, která je hlavním řídícím orgánem soutěže Ligy starších žáků. Na
základě uvedeného stanoviska a následně většinové shody členů LK RSHb přistoupila LK ke
kontumaci utkání č. 66032 mezi HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice a SK Hokejbal Letohrad a
stanovila výsledek utkání 0:5. Zároveň LK rozhodla o napomenutí vedoucí družstva domácích Aleny
Malé pro porušení povinností vedoucí družstva při práci se soupiskou. Při posuzování otázky
neoprávněnosti startu LK vycházela zejména ze skutečnosti, že dne 3.3.2018 v rámci předehrávky
11. kola Ligy starších žáků plánovaného na 17.3.2018, nastoupil hráč Jakub Rakovský za svůj
mateřský oddíl HBC Hradec Králové 1988 a start v tomto utkání byl zcela v souladu
s hokejbalovými řády, zejména SŘ. Následně však po svém přestupu z HBC Hradec Králové 1988 do
klubu HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice nemohl za tento nový klub do 11. kola soutěže Ligy
starších žáků v termínu 17.3.2018 nastoupit, neboť již ve stejném kole tuto soutěž hrál za jiný klub
a tedy start v takovémto případě je považován za start neoprávněný, v rozporu se SŘ čl. 206 odst.
4.
Oporou pro toto rozhodnutí je dodržení jednoho ze základních soutěžních principů
spočívajícího v regulaci pohybu hráčů v rámci soutěží a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že
hráč může v daném ročníku konkrétní soutěže odehrát pouze takové množství utkání, které
odpovídá počtu soutěžních kol dané soutěž. Zároveň z logiky věci vyplývá, že hráč nemůže ve
stejném kole jedné soutěže nastupovat za dva různé celky. Přestože SŘ v čl. 206 odst. 4 tuto
skutečnost popisuje nepřímo bez bližšího výkladu, kdy uvedený odstavec zaobírá větší množinu
možných případů, na něž se ustanovení vztahuje, lze ustanovení o omezení startu hráčů za více
než jeden tým v jednom soutěžním kole jedné úrovně soutěže, tedy dle SŘ současně, logicky
dovodit.
LK vzhledem k atypičnosti situace upustila od potrestání samotného hráče, dalšího
potrestání (vyjma napomenutí) vedoucí družstva stejně jako od uložení finanční pokuty klubu či
jednotlivci.
Je základní povinností LK dohlížet nad regulérností jí řízených soutěží včetně dodržování
ustanovení a omezení týkajících se startů hráčů v těchto soutěžích. LK tak upozorňuje dotčený klub
HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice nad nutností dodržovat základní ustanovení SŘ a doporučuje
v nejasných případech se předem informovat na LK RSHb k oprávněnosti či neoprávněnosti startu
hráčů.
LK považuje vynesení kontumačního výsledku za dostačující a upouští od dalších sankcí a
poplatků stanovených Disciplinárním řádem, vyjma poplatku za vydání tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle odvolání dle čl. 502 SŘ, nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí a to k Odvolací komisi RSHb
zastoupené Výkonným výborem RSHb. Odvolání, které nesplňuje stanovené náležitosti dle
uvedeného článku SŘ, nebude projednáno. Odvolání nemá odkladný účinek.
Se sportovním pozdravem
Pavel Shejbal
předseda LK RSHb Čechy Východ

Rozdělovník:
HBC JTEKT Svítkov Stars, SK Hokejbal Letohrad
web, ekonomka RSHb, KK RSHb, Výbor RSHb, LK ČMHSb
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