REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2019
v soutěžích ČMSHb jako Wolves Chomutov
Droužkovická 292, 431 41 Údlice
IČO: 07232527
zapsán: L 11614 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever

č. DK-008-2018-2019
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – HOLL Marcel (RP 41409)
z klubu Wolves Chomutov, kterého se dopustil v utkání č. 51108 ve 2. lize Čechy Sever, hraného
dne 23. února 2019, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za nesportovní chování.
2.

DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51108, vyjádření vedoucího klubu Wolves Chomutov,
potrestaného hráče, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 3, písmeno a)
trestá:

FP 10% (z 10 - 30%) tj. 500,- Kč
ZČ na 5% (z až 30%) tj. 1 utkání
přičemž hráč vykoná trest v utkání č. 51117 (24. 2. 2019). V případě přeložení utkání se trest
automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po udělení trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5
písm. b) DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb.
3. Odůvodnění:
V utkání č. 51108 dne 23. 2. 2019 mezi celky Wolves Chomutov a TJ Baník Meziboří obdržel hráč domácího týmu
Holl Marcel, reg. 41409 v čase 44:14 TH za nesportovní chování.
Ve věci se vyjádřil za klub Wolves Chomutov vedoucí klubu Ondřej Holl. Zápas byl pro oba týmy důležitý a už od
začátku se nehrálo úplně v rukavičkách. Nicméně i přes to měl zápas dobrý náboj a rozhodčí si jej celkem dobře
kočírovali. Oba kapitáni jsme měli nějaké výhrady k pár zákrokům na jedné či druhé straně, ale to k tomu patří. Zvrat z
mého pohledu přišel ve třetí třetině. Respektive nebyl zvládnut závěr utkání. Ke konci utkání byl našemu hráči písknut
faul vražení na hrazení, které bylo jasné. Jenže právě to odstartovalo následné události. O chvíli později byl za brankou
hostů sestřelen u mantinelu náš hráč, který následně utkání nedohrál kvůli zranění ramene. I u tohoto souboje bylo
jasné, že protihráč neměl v úmyslu zahrát balónek, ale pouze jakkoliv zastavit našeho útočníka. Vysvětlení rozhodčích:
hráč sám skočil do mantinelu. Toto mi bylo sděleno sudími, zatímco hráči Meziboří s úsměvem na rtech říkali, že kdyby
neměl náš hráč méně jako 50 kilo, tak by se mu nic nestalo. Bohužel náš hráč č. 33 už vypěnil a po obdržení osobního
trestu se odebíral do kabin. Co přesně ještě proběhlo mezi jím a rozhodčími už nevím. Vím ale to, že o pár chvil po tomto
zákroku byl náš další hráč opět za totéž vyloučen za nedovolené bránění, přičemž šel do souboje s mnohem menší
intenzitou. Takže závěrem bych řekl to, že kdyby se konec zápasu zvládl lépe a sudí si jej lépe pohlídali, nestalo by se to.
Dále se za klub Wolves Chomutov vyjádřil potrestaný hráč Marcel Holl. V zápase jsem obdržel trest ve hře, kvůli
nesportovnímu chování. Důvodem mého jednání byl pocit křivdy. Dle mého názoru rozhodčí během třetí třetiny pískli
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některé zákroky, které byly, nechci říct, vymyšlené, ale určitě to kolikrát nebyly fauly. Jedním z příkladů je můj menší
trest za podražení, které soupeř po krátké chvilce využil. V té době, jak se říká, to začalo bublat. Následně byl odpískán
zákrok našemu hráči za hrubost u mantinelu, asi to měla být dvojka. Nervy vytekly o pár vteřin později, kdy byl na opačné
straně hřiště dohrán náš hráč, který následně zápas nedohrál, ale dle sudích to bylo čisté. Měl jsem výhrady směrem k
rozhodčím a co si tak pamatuji, nebylo to ani příliš vulgárního charakteru, jako spíše posměšky. Před trest ve hře, padlo
z mých úst, že by rozhodčí měli jít vydělávat peníze do fabriky místo pískaní hokejbalu. Byl to úlet, mohl jsem to v sobě
udržet, zbývalo do konce zápasu opravdu málo. Jenže když cítíte křivdu vůči svému klubu, v důležitém zápase, který dvě
třetiny byl řízen v pohodě, tak se to prostě někdy stane. Jsem nervák, to nepopírám, občas neumím v sobě udržet emoce
a kolikrát jsou z toho zbytečné tresty.
Za klub TJ Baník Meziboří se nikdo nevyjádřil.
Rozhodčí Lukáš Borč popsal situaci následovně: V čase 44:14 za hostující brankou došlo k souboji při dobíhání míčku
mezi domácím a hostujícím hráčem po kterém zůstal ležet domácí hráč na hrací ploše. Hru jsem přerušil. Poté když jsem
šel ke střídačkám dát povel ke střídání obou mužstev, začal na mě pokřikovat domácí hráč č. 33 HOLL MARCEL. Vysvětlil
jsem mu, proč souboj za hostující brankou nebyl posouzen jako nedovolený, s čímž se nemohl vyrovnat a začal na mě
pokřikovat (ať už jdeme do prdele a že jsme šašci), za což mu byl udělen první osobní trest (10). Po cestě na trestnou
lavici byl stále nespokojený a furt se vyjadřoval na adresu rozhodčích (šašci, čůráci) a završil to tím, že třísknul dvířky od
trestné lavice, následoval druhý osobní trest a automaticky trest do konce utkání (OK). Při odchodu z trestné lavice stále
nepřestával (i když jsem ho upozorňoval, ať už toho nechá) a na adresu rozhodčích utrousil (běžte radši makat do fabriky
vy šašci), za což mu byl uložen druhý trest do konce utkání - trest ve hře (TH).
Rozhodčí Michal Langr viděl situaci následovně: Moc jsem z celé situace neslyšel, stál jsem totiž již připraven na
vhazování v obraném pásmu domácího týmu Wolves. Po nějakém čase, kdy hráč Holl Marcel začal kolegu častovat
nadávkami za neodpískaný „ faul “ po souboji za bránou, když šel hráč na trestnou lavici, pokračoval v nadávání a urážení,
za což mu kolega uložil další osobní trest. Po chvilce pronesl další urážku na adresu kolegy a kolega dle mého názoru
postupoval správně a udělil TH.
DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu,
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK s ohledem na druh prohřešku
trest nad dolní hranici sazby a považuje jej za dostačující. Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných
prohřešků již vyvaroval. Rozhodnutí tímto DK považuje 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 vyměřených částek
tímto rozhodnutím.
b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu na
podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300,- Kč, a to dle
ustanovení bodu 5., odst. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.
5. Povinností klubu WOLVES CHOMUTOV:
a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání
tohoto rozhodnutí.
b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 800,- Kč.
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Platbu proveďte nejpozději do 15. března 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol:
400081819.
c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu)
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail:
dkrshbcs@seznam.cz
Se sportovním pozdravem
Tomáš Laibl, v.r.
předseda DK RSHb Čechy Sever
Obdrží:
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb
Kluby: Wolves Chomutov, TJ Baník Meziboří
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