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      Ostrava, 1. října 2014 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 04-2014-2015 
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře za sekání pro hráče Martina Kamenára. 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy HBC Farma Petržalka a HBC Iepurii DNV byl rozhodčím 

utkání, panem Branislavem Slezákem, udělen hráči týmu HBC Farma Petržalka, panu Martinu Kamenárovi, 
trest ve hře za sekání. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu po obdržení vyjádření rozhodčího utkání pana Branislava Slezáka a 
zástupce týmu HBC Farma Petržalka, pana Petera Merschitze. Zástupce týmu HBC Iepurii DNV, pan Jaroslav 
Lukáčik, se vyjádření zdržel, pouze uvedl svůj pohled na věc, co se týče zákroků na hlavu. Rozhodčí potrestal 
hráče Martina Kamenára během utkání trestem ve hře za sekání, kdy mimo hru, která už byla na druhé 
straně, sekl úmyslně hokejkou protihráče do přilby. Zákrok se obešel bez zranění, podle vyjádření rozhodčího 
hráče ochránila přilba, protože úder byl vedený střední silou.   
 

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 – v závažných případech nebo opakovaně, odstavec 5, písmeno c) Fyzické napadení 
hráče, funkcionáře nebo diváka – úder hokejkou bez zranění, trestá hráče Martina Kamenára: 
 
1) Finanční pokutou 60 % (z možných 40 – 100 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální 
hranice 150,- Euro), tj. 90,- Euro (z možných 60 – 150,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 5 měsíců (z možných 3 až 12 měsíců), tj. od 28. září/septembra 
2014 do 28. února/februára 2015. 
 
Odůvodnění:  
DK přistoupila k tomuto trestu začleněním do sloupce v závažných případech nebo opakovaně, protože se 
jednalo o druhé provinění stejného typu u řešeného hráče v posledních dvou letech, kdy hokejka byla 
použita k nedovolenému zákroku na protihráče, který mohl tímto utrpět vážné zranění – viz. Rozhodnutí 
Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 07-2012-2013, ze dne 13. dubna 2013, hráč byl již tedy 
jednou za podobný zákrok trestán a jedná se o recidivu. Jako polehčující okolnost brala DK to, že hráč se za 
své jednání omluvil a svého zákroku lituje. Jako přitěžující právě to, že hráč již byl ve lhůtě dvou let jednou 
disciplinární komisí řešen a byl v rozhodnutí vyzván, aby se v budoucnu vyvaroval podobných provinění, kvůli 
možnosti udělení přísnějších trestů. 
Zákrok byl rozhodčím popsán jako seknutí do hlavy, přičemž tento typ zákroků holí je velmi nebezpečný a 
může při něm dojít ke zranění. Rozhodčí proto správně za takovýto typ zákroku udělili trest ve hře. DK tak 
zatřídila zákrok jako fyzické napadení hráče bez zranění a udělila trest termínovaného zastavení činnosti. DK 
důrazně varuje řešeného hráče, že v případě opakování podobného zákroku fyzického napadení v budoucnu 
bude trest na horní hranici.  

 

5. Povinností hráče potažmo oddílu HBC Farma Petržalka je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 98,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 15. října (októbra) 2014. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  
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d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3.10.2014 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 dvou a půl měsících tj. nejdříve 13. 
prosince/decembra 2014. 
 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: HBC Farma Petržalka, HBC Iepurii DNV, vedení ZHbL. 
 


