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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

Ostrava, 5. října 2012 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 02-2012-2013   
 
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Jána Benkovského 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy HBC Iepurii DNV a HBK Gajary Flames byl rozhodčími utkání, 

pány Branislavem Slezákem a Markem Kralovičem udělen hráči týmu HBC Iepurii DNV, panu Jánu 
Benkovskému, trest ve hře za vyhrožování zabitím. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu, obdržela vyjádření rozhodčích utkání i obou mužstev a aktérů.  
V průběhu druhé třetiny byl Ján Benkovský faulován hráčem Dominikem Míznerem, který ho píchl koncem 
hole a rozhodčí signalizovali vyloučení. Hráč Ján Benkovský nejprve s bolestivou grimasou spadl na zem, po 
pár sekundách ale vstal a rozběhl se, a ve snaze oplácet zaútočil na Dominika Míznera (který měl zájem 
pokračovat ve hře), a to údery pěstmi. Mezi zmiňovanými hráči se strhla šarvátka, do které se zapojili i 
ostatní hráči obou mužstev se snahou oddělit oba hráče od sebe. Hráč Ján Benkovský se během šarvátky ocitl 
na zemi u nohou Dominika Míznera a řešený hráč jej třikrát hrubě kopl do oblasti trupu, za což obdržel od 
rozhodčích utkání správně trest TH. Při odchodu ze hřiště ale pan Ján Benkovský hrubě vyhrožoval 
potrestanému soupeři, že jej zabije, za což obdržel správně trest ve hře. 
 

4. Po prošetření všech okolností týkajících se udělení trestu ve hře rozhodla DK takto: 
 

a) Disciplinární Komise ZHbL dle Disciplinárního řádu SHbÚ a Sazebníku trestů Disciplinárníko řádu SHbÚ 
Příloha A – Jednotlivci, odstavec 5, písmeno b) Vyhrožování fyzickým napadením, trestá hráče Jána 
Benkovského: 
 
1) Finanční pokutou 35 % (z možných 20 – 70 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální 
hranice 100,- Euro), tj. 35,- Euro (z možných 20 – 70,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 20 % zápasů (z možných 10 až 50% zápasů), tj. na 5 zápasů. 
 
Odůvodnění: DK přistoupila k tomuto trestu ve střední finanční hladině a nižší hranici nepodmíněného 
zastavení činnosti proto, že hráč byl nejprve napadnut protihráčem a ke svému činu vyprovokován. V potaz 
vzala také omluvný dopis a vyjádření lítosti nad celým činem jak ze strany klubu, tak i hráče a v neposlední 
řadě také to, že nedošlo ke zranění protihráče. Hráč také nebyl v minulosti Disciplinárně řešen, což byla další 
polehčující okolnost. DK vzala na vědomí to, že prvotním faktorem před udělením trestu ve hře za 
vyhrožování fyzickou likvidací bylo signalizované vyloučení za pokus o píchnutí, či píchnutí koncem hole od 
hráče soupeře Dominika Míznera, na které ale řešený hráč Ján Benkovský reagoval naprosto neadekvátně a 
hráče, který měl být při signalizaci rozhodčích správně potrestán, surově napadl, čímž vyvolal šarvátku, do 
které se zapojilo více hráčů. Hráč Jan Benkovský byl v nastalé situaci několikrát kopnut a reagoval pak 
následným vyhrožováním fyzickou likvidací, za což mu byl udělen trest ve hře. Hráč tedy byl ke svému činu 
vyprovokován soupeřovým prvním zákrokem, jeho reakce však byla naprosto neadekvátní situaci a vedla 
k hrubému napadení hráče, který měl být rozhodčími potrestán. Také následná reakce po kopnutí od 
soupeře byla přehnaná a vyhrožování fyzickou likvidací, byť v emocích, neakceptovatelné. Disciplinární 
Komise proto řešeného hráče důrazně žádá, aby se v budoucnosti jakkoli vyvaroval podobného chování, 
protože takovéto jednání na hřišti považuje za naprosto nepřijatelné, navíc v situacích, kdy faulující hráč má 
být po zásluze rozhodčími trestán.   
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5. Povinností hráče potažmo oddílu HBC Iepurii DNV je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 43,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 19. října (októbra) 2012. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12.10.2012 na e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle Hlavy V, čl. 502 SŘ, odvolání nemá odkladný účinek na uhrazení 
vyměřené částky. 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: HBC Iepurii DNV, HBK Gajary Flames, vedení ZHbL. 
 


