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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

      Ostrava, 2. října 2013 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 01-2013-2014   
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Romana Végha. 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy HBC Flyers DNV a HK Bratislava Raptors byl rozhodčím 

utkání, panem Branislavem Slezákem udělen hráči týmu HBC Flyers DNV, panu Romanovi Véghovi, trest ve 
hře za nadávání. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu po obdržení vyjádření rozhodčího utkání, zástupce týmu HBC Flyers 
DNV, pana Szabó a vyjádření řešeného hráče, pana Végha. Rozhodčí potrestal hráče Romana Végha během 
první třetiny v přerušené hře nejprve menším trestem za napadení, potrestaný hráč ho poté začal urážet, za 
to mu rozhodčí udělil osobní desetiminutový trest, jelikož hráč ve svých verbálních útocích pokračoval, 
obdržel druhý osobní desetiminutový trest, což znamenalo automaticky osobní trest do konce utkání. 
Protože hráč ve svých vulgárních projevech pokračoval i po odchodu ze hřiště, obdržel 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 Disciplinárního řádu SHbÚ 
Příloha A – Jednotlivci, odstavec 4, písmeno b) Urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčího, trestá 
hráče Romana Végha: 
 
1) Finanční pokutou 10 % (z možných 10 – 50 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální 
hranice 150,- Euro), tj. 15,- Euro (z možných 15 – 75,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 8,5 % zápasů (z možných až 50% zápasů), tj. na 2 zápasy. 
 
Odůvodnění:  
DK přistoupila k tomuto trestu v nejspodnější hranici proto, že se jednalo o první vážnější provinění hráče a 
hráč nebyl dosud disciplinárně trestán. DK vzala na vědomí jako polehčující okolnost také to, že hráč se po 
obdržení trestu ve hře okamžitě rozhodčímu v průběhu první přestávky omluvil a svého jednání litoval, ve 
svém chování již dále nepokračoval a projevil upřímnou lítost nad svým zkratovitým jednáním i v dopise 
adresovaném disciplinární komisi při řešení incidentu.  
DK po vyjádření rozhodčího utkání pana Branislava Slezáka a zástupce týmu včetně potrestaného hráče pana 
Romana Végha vzala v potaz projevení jeho upřímné lítosti nad výše uvedeným skutkem a rozhodla se pro 
uložení trestu na nejnižší hranici dle nově schváleného disciplinárního řádu a sazebníku trestů SHbÚ. DK však 
potrestaného hráče žádá, aby se v budoucnu vyvaroval podobným proviněním, kvůli možnosti udělení 
přísnějších trestů.   

 

5. Povinností hráče potažmo oddílu HBC Flyers DNV je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 23,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 16. října (októbra) 2013. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 5.10.2013 na e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz 
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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle Hlavy V, čl. 502 SŘ, odvolání nemá odkladný účinek na uhrazení 
vyměřené částky. 

Podání žádosti o změnu trestu z nepodmíněného na podmíněný je možno dle Disciplinárního řádu SHbÚ 
článku 5, odstavce 13, po odpykání poloviny délky trestu. V tomto případě po jednom zápase. 
 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: HBC Flyers DNV, HK Bratislava Raptors, vedení ZHbL. 
 


