LIGOVÁ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: lk@hokejbal.cz
Předseda komise: Jan Fedák, tel: +420 734 547 718, e-mail: fedak@hokejbal.cz

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2018
HbK Karviná spolek
v soutěžích ČMSHb jako HbK Karviná
Majakovského 2098/10, Mizerov, 734 01 Karviná
IČO: 44738510
zapsán: L 1162 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb
č. LK-06-2018-2019
1. Podnět
Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) na základě kontroly Zápisů o utkání projednala porušení
SŘ hokejbalu, Hlavy II, článku 206, odst. 3 v zápase CROSSDOCK Extraligy mužů č. 1115 mezi
týmy HbK Karviná – HBC ALPIQ Kladno hraném dne 13. 10. 2018 od 15:00 v Karviné.
2. Věc
V zápisu výše uvedeného utkání je na straně HbK Karviná uvedeno v sestavě 8 hráčů, kteří
jsou zapsáni na soupisce „B“ družstva. Do utkání je však oprávněno nastoupit maximálně 5
hráčů z „B“ družstva.
3. LK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
a) Ponechává v platnosti výsledek dosažený na hřišti
tj. 5:6 v prodloužení.

v době

ukončení

utkání,

b) S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů A, odst. 2 písmeno b) trestá vedoucího týmu
Petra Zachara FP 20 % (z 10 – 30 %), tj. 1 000 Kč bez zastavení činnosti.
4. Odůvodnění

LK vyzvala zástupce obou týmů k vyjádření. Po jejich obdržení LK přistoupila pouze
k potrestání vedoucího týmu, jelikož nejsou důkazy o tom, že za tým Karviné do utkání
nastoupilo a fyzicky se hry zúčastnilo 8 hráčů „B“ týmu. V první řadě se jedná o pochybení
vedoucího družstva a rozhodčích, kteří měli zajistit, aby zápis o utkání splňoval příslušná
ustanovení Propozic soutěže a Soutěžního řádu. Hráči D16, D90 a D56 měli být vyškrtnuti již
před zahájením zápasu. Ze soutěžního hlediska nelze uvažovat o cíleném posilování týmu,
neboť pět ze zapsaných hráčů patří kmenově do kategorie dorostu a juniorů, kteří ale svou
příslušnou soutěž za svůj klub nehrají.
Vedoucí týmu je plně zodpovědný za předkládané podkladové materiály vstupující do evidence
o utkání, jako je soupiska družstva, trenérský průkaz a průkaz vedoucího družstva či
funkcionáře družstva a za správné vyplnění údajů v zápisu o utkání. S ohledem na to, že
k takovému pochybení došlo u výše jmenovaného vedoucího poprvé, byl udělen mírnější trest
sazebníku.
LK konstatuje, že v platnosti zůstávají všechny údaje zapsané v zápisu o utkání, zejména góly,
asistence a udělené tresty.
LK závěrem upozorňuje, že v případě opakovaného pochybení při dodržování Propozic soutěže
a Řádů hokejbalu ze strany VD, potažmo klubu, přistoupí k výrazně přísnějšímu trestu.
LK současně dává tímto rozhodnutím podnět Komisi rozhodčích ČMSHb k prošetření postupu
rozhodčích při kontrole podkladových materiálů vstupujících do evidence o utkání.
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5. 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.
b) Dle ustanovení DŘ čl. 5, odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat LK o změnu
trestu na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300
Kč a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto
rozhodnutí.
6. Povinnosti dotčených klubů
HBC Alpiq Kladno
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 29. 10. 2018 na e-mail:
lk@hokejbal.cz.
HbK Karviná
b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 29. 10. 2018 na e-mail:
lk@hokejbal.cz.
c)

Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za
vydání tohoto rozhodnutí.

d) Souhrnnou částku 1.300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003803001, specifický symbol: 061819
nejpozději do 6. 11. 2018.
e)

Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu)
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 6 d) tohoto rozhodnutí elektronicky
na adresu lk@hokejbal.cz.

Se sportovním pozdravem

Jan Fedák, v.r.

předseda LK ČMSHb
Obrdží

Týmy: HBC Alpiq Kladno, HbK Karviná
ČMSHb: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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