DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz
Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz

v Přelouči dne 7. 6. 2019
Tělovýchovná jednota Snack Dobřany
v soutěžích ČMSHb jako TJ Snack Dobřany
Tyršova 728, 334 41 Dobřany
IČO: 18240151
zapsán: L 292 vedená u Krajského soudu v Plzni

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-07-2018-2019-1
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala žádost klubu TJ Snack Dobřany o
prominutí zbytku trestu hráče Daniela Kovaříka, reg. 32628, jelikož hráč z původního
trestu ZČ na tři utkání vykonal trest ve dvou utkáních a to č. 2122 a 2123, tudíž byly splněny
podmínky stanovené čl. 5 odst. 14 DŘ
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník, žádost klubu, vyjádření hráče Daniela Kovaříka
trest hráče Daniela Kovaříka mění takto:
trest nepodmíněného ZČ v utkání č. 2124 se mění na podmíněný. Délka trvání
podmíněného trestu se stanovuje na 10 utkání, a to dle rozpisu soutěže, kde v současné
době hráč působí a vzhledem k délce, která bude zcela jistě přesahovat i do soutěžního
ročníku 2019-2020 i do soutěže, kde bude hráč veden jako kmenový na soupisce týmu TJ
Snack Dobřany. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb.
3. Odůvodnění
Hráči Danielovi Kovaříkovi byl rozhodnutím DK ČMSHb uložen rozhodnutím č. 07-2018-2019
trest ZČ na 3 soutěžní utkání pro přestupek dle čl. A odst. 5 písm. d). Po vykonání poloviny
trestu požádal klub o prominutí zbytku trestu hráče. Klub doložil doklad o zaplacení uložení FP
ve výši 3300Kč a následně i poplatku za projednání ve výši 300Kč, tak jak stanovuje DŘ. DK
přímo kontaktoval hráč Kovařík s vyjádřením, že jej zákrok mrzí, vnímá jej jako hloupý a
zbytečný, bylo mu za něj svým trenérem a týmem vyčiněno. Hráči soupeře se hned následující
den, kdy se konal druhý zapas omluvil. Hráč na závěr vyjádření požádal o shovívavost a
požádal, aby mohl ještě do finálové série nastoupit.
DK v dlouhotrvajícím jednání projednala žádost klubu a konstatovala následující:
Opětovně vyhodnotila zákrok jako zcela zbytečný, který mohl vézt k vážnému zranění
hráče soupeře. Již to, že soupeř zápas nedohrál a byl navíc ošetřen výjezdem lékaře muselo
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být kvalifikováno jako přestupek dle č. A odst. 5 písm. d). DŘ. Naštěstí zranění nebylo natolik
vážné, aby soupeři zabránilo nastoupit po třech dnech do soutěžního utkání, a proto byl trest
stanoven výčtem počtu utkání, tak jak je v daném článku trestů v takových situacích
umožněno. DK nakonec rozhodla o změně trestu v posledním zápase na podmíněný, ale
podmíněný trest stanovila vysoko nad běžný rámec, tak aby si hráč dostatečně uvědomil
následek svého jednání a v době podmíněného trestu prokázal, že se z trestu poučil, a nejen v
podmíněném trestu, ale i v další kariéře hokejbalisty začal naplňovat pravidla fair play. Dále
hráče DK důrazně upozorňuje na skutečnost, že v případě dalšího provinění a uložení TH bude
následující trest zcela jistě v horní hranici příslušné sazby a v případě stejného či podobného
prohřešku půjde o recidivu! Dle přestupního řádu nesmí klub s hráčem v době podmíněného
trestu provádět žádné administrativní úkony (přestupy, hostováni, střídané starty). Tímto
rozhodnutím se DK obrací i na vedení klubu, vedoucího mužstva a trenéra a důrazně je
nabádá, aby na své hráče působili ve smyslu jejich chování na hřišti, tak jak jim ukládá
soutěžní řád hokejbalu! V tomto případě se tak zcela jistě nestalo a v případě dalších
podobných prohřešků hráčů by se disciplinárnímu řízení nemuseli vyhnout ani uvedení
činovníci klubu právě poručení soutěžního řádu.
Rozhodnutí považuje DK tímto za odůvodněné.
4. Poučení
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek,
vyměřených tímto rozhodnutím.
5. Povinnosti klubu TJ Snack Dobřany
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 8. 6. 2019 na e-mail:
dk@hokejbal.cz.
Se sportovním pozdravem

Libor Komůrka, v.r.
předseda DK ČMSHb
Obdrží

Tým: TJ Snack Dobřany
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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