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      Ostrava, 5. listopadu 2013 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 03-2013-2014   
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Marka Webera. 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy ŠHBK Lizards Stupava a HK Bratislava Raptors byl rozhodčím 

utkání, panem Patrikem Riegelem udělen hráči týmu HK Bratislava Raptors, panu Marku Weberovi, trest ve 
hře za nadávání. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu po obdržení vyjádření rozhodčího utkání a zástupce týmu HK 
Bratislava Raptors, zástupce týmu Lizards Stupava se odmítl k případu vyjádřit s ohledem na to, že se jedná o 
jejich bývalého hráče a mají s ním dobré vztahy. Rozhodčí potrestal hráče Marka Webera během druhé 
třetiny v přerušené hře nejprve menším trestem za krosček, potrestaný hráč ho poté začal urážet, za to mu 
rozhodčí udělil osobní desetiminutový trest, hráč ve svých verbálních útocích pokračoval, obdržel proto 
druhý osobní desetiminutový trest, což znamenalo automaticky osobní trest do konce utkání. Ve svém 
chování i nadále pokračoval a při odchodu ze hřiště navíc vzteky zlomil hokejku o mantinel, za což 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 Marka Webera: 
 
1) Finanční pokutou 20 % (z možných 10 – 50 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální 
hranice 150,- Euro), tj. 30,- Euro (z možných 15 – 75,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 17 % zápasů (z možných až 50% zápasů), tj. na 4 zápasy. 
 
Odůvodnění:  
DK přistoupila k tomuto trestu ve střední hranici proto, že se nejednalo o první vážnější provinění hráče a 
hráč byl za podobný přestupek již trestán v sezóně 2011-2012, viz. Rozhodnutí Disciplinární Komise SHbÚ 
Z03200412 ze dne 20.4.2012. Jedná se tedy o opakovaný prohřešek vůči disciplinárnímu řádu a DK tak 
nemůže tento případ posuzovat na spodní hranici. DK také nemohla vzít na vědomí žádné polehčující 
okolnosti, protože nenastaly. DK po vyjádření rozhodčího utkání a zástupce týmu vnímá tento prohřešek jako 
momentální zkratovité jednání projednávaného hráče a možnou frustraci z vývoje utkání, neboť se jednalo o 
první vyloučení jeho týmu v polovině zápasu a reakce na toto vyloučení byla zcela neadekvátní. Jak je již 
uvedeno výše, hráč již byl DK řešen za podobný případ v posledních dvou letech, proto je uložená pokuta a 
výše nepodmíněného zastavení činnosti ve střední sazbě. DK přesto potrestaného hráče žádá, aby se 
v budoucnu vyvaroval podobným proviněním, kvůli možnosti udělení přísnějších trestů v horní hranici.   

 

5. Povinností hráče potažmo oddílu HK Bratislava Raptors je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 38,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 19. listopadu (novembra) 2013. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  
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d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 9.11.2013 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: HK Bratislava Raptors, ŠHBK Lizards Stupava, vedení ZHbL. 
 


