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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

      Ostrava, 11. října 2013 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 02-2013-2014   
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Petera Tereňa. 

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

utkání, panem Matějem Pleškem udělen hráči týmu HBC Flyers DNV, panu Peteru Tereňovi, trest ve hře za 
nadávání. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu po obdržení vyjádření rozhodčího utkání pana Pleška, zástupce týmu 
HBC Flyers DNV pana Szabó a vyjádření řešeného hráče pana Tureňa. Disciplinární komise si také vyžádala 
stanovisko druhého rozhodčího utkání pana Slezáka a faulovaného hráče Róberta Hanáka. Rozhodčí Pleško 
potrestal hráče Petera Tereňa během utkání trestem ve hře za napadení, když řešený hráč měl ve hře u 
mantinelu vrazit do hráče hostů Róberta Hanáka, když podle vyjádření rozhodčího atak byl veden ve velké 
rychlosti, hráč si povyskočil, a bez snahy zahrát míček zasáhl soupeře. Rozhodčí označil tento zákrok za 
agresívní, a proto se rozhodl k udělení trestu ve hře za napadení, i když dle jeho slov nedošlo ke zranění. 
 

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

a) Disciplinární Komise ZHbL dle Disciplinárního řádu SHbÚ 2013 a Sazebníku trestů Disciplinárního řádu 
SHbÚ 2013, Příloha A – Jednotlivci, odstavec 5, písmeno c) Fyzické napadení hráče bez zranění, trestá hráče 
Petera Tereňa: 
 
1) Finanční pokutou 30 % (z možných 50 – 100 % - viz. Odůvodnění) ze sazebníku pokut SHbÚ pro 
jednotlivce (maximální hranice 150,- Euro), tj. 45,- Euro (z možných 75 – 150,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 20 % zápasů (z možných až 50% zápasů), tj. na 5 zápasů. 
 
Odůvodnění:  
DK  projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro řešeného hráče pana Petera Tereňa na základě dodaných 
zpráv obou rozhodčích utkání, pana Pleška a Slezáka, obdržela také vyjádření zástupce klubu Flyers, pana 
Szabó, potrestaného hráče pana Tereňa a faulovaného pana Hanáka.   
DK po zvážení obdržených materiálů konstatuje, že trest ve hře udělený panem rozhodčím Pleškem byl 
v souladu s pravidly hokejbalu, když se jednalo o zákrok bez snahy hrát míček, který mohl skončit zraněním 
faulovaného hráče, k čemuž pravděpodobně nedošlo díky tomu, že zákrok ztlumil náraz a střet s rozhodčím 
Pleškem. Dle jeho slov se jednalo o agresivní faul, kde hráč tento zákrok nečekal a nemohl na něj adekvátně 
reagovat, neboť se věnoval vedení míčku. Hráč Tereň ve svém vyjádření zaslaném DK svého faulu litoval, byl 
si ho vědom a s „chladnou hlavou“ ho označil za zákrok, který do amatérského sportu nepatří. Druhý 
rozhodčí utkání podal k případu také informace, dle jeho slov ale ze svého postavení nemohl objektivně 
zákrok posoudit, co se výše trestu týče. K případu se vyjádřil také faulovaný hráč pan Hanák, který pociťuje 
jistá zdravotní omezení, která ho limitují v tréninku, lékařská zpráva o možném ošetření nebyla dodána. 
DK vzala při udělení trestu v potaz jako polehčující okolnost to, že řešený hráč pan Tereň nebyl v minulosti 
nijak disciplinárně řešen, jedná se o jeho první disciplinární prohřešek a to, že projevil nad svým zákrokem 
v utkání upřímnou lítost v dopise adresovaném DK a za své jednání se omluvil.  
Vyjádření rozhodčího pana Pleška bylo rozporováno vedoucím mužstva panem Szabó, který s ním 
nesouhlasil, nesouhlasil ani s vyjádřením postiženého hráče. Disciplinární komise požádala pana Pleška o 
doplnění jeho vyjádření a na základě jeho vyjádření a vyjádření faulovaného i potrestaného hráče shledává 
trest udělený v zápase jako oprávněný. Rozhodčí by se měl dle pravidel v mezních situacích, kdy se rozhoduje 
o výši trestu přiklonit vždy k trestu vyššímu a zejména pak v situacích, které mohou skončit zraněním. 
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Disciplinární komise nebrala v úvahu navržený trest vedoucím mužstva Flyers, panem Szabó, neboť od letošní 
sezóny se musí řídit novým disciplinárním řádem a sazebníkem trestů, ve kterém chybí odstavec, podle 
kterého byly posuzovány některé předchozí zákroky hráčů při udělení trestů ve hře. Od letošní sezóny také 
došlo Slovenskou Hokejbalovu Únií ke zvýšení horní sazby finanční pokuty se sta na stopadesát euro, což 
slouží jako základ pro vyměřování všech pokut dle sazebníku. Disciplinární komise se však přesto rozhodla 
ponížit finanční pokutu z minimálních 50% na 30% (tj. místo nejnižší možné pokuty 75 Euro na 45 Euro) 
vzhledem k tomu, že se jednalo o první provinění tohoto charakteru a v případě řešení jiných zákroků, 
zejména při použití hokejky a faulů se zraněním by neměla prostor pro odlišení a klasifikace těchto faulů, 
což bylo konzultováno i s předsedou Disciplinární Komise SHbÚ se snahou změnit sazebník trestů pro další 
sezónu tak, aby bylo možno jednotlivé zákroky lépe zatřídit dle jejich vážnosti. Toto rozhodnutí na spodní 
hranici lze tak považovat v této soutěži pro tuto sezónu za precedentní. Naproti tomu bylo nepodmíněné 
zastavení činnosti zvoleno na střední hranici, neboť se jedná o nižší výkonnostní soutěž a podobné zákroky 
jsou nepřípustné. Disciplinární komise také řešeného hráče žádá, aby se v budoucnosti vyvaroval podobných 
faulů, protože by jeho jednání mohlo být posouzeno jako recidiva a mohl by mu být udělen trest ve větší výši.  
Zastavení činnosti na pět zápasů proto považuje DK za přiměřené, s tím, že první zápas hráč automaticky 
odpykal po udělení trestu ve hře minulý týden, kdy bylo zahájeno disciplinární řízení, z trestu mu tedy zbývají 
odpykat ještě čtyři zápasy. V případě přeložení některého utkání přechází trest na nejbližší hraný zápas.  

 

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 53,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 25. října (októbra) 2013. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 18.10.2013 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. 
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 třech zápasech. 

 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: HBC Flyers DNV, HK Bratislava Raptors, vedení ZHbL. 
 


