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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

Ostrava, 22. listopadu 2012 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 06-2012-2013   
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Michala Karáska. 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy Pretorians Trnava a HBC Iepurii DNV byl rozhodčími utkání, 

panem Markem Kralovičem a Miroslavem Linekem udělen hráči týmu Pretorians Trnava, panu Michalu 
Karáskovi, trest ve hře za úder hlavou. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu a obdržela vyjádření rozhodčího utkání a zástupce týmu Pretorians 
Trnava. Rozhodčí vylučovali hráče Michala Karáska po šarvátce před brankou, když došlo k úderu hlavou 
řešeného hráče na hráče soupeřova týmu. Dle vyjádření rozhodčích úder nebyl nikterak silný, ale z jejich 
pozic byl evidentní a pravidla v tomto případě neumožňují jiný trest než udělení trestu ve hře. Podobně se o 
síle vedení úderu vyjádřil i kapitán mužstva Pretorians Trnava Rudolf Rehák. 
 

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, Fyzické napadnutí hráče, funkcionáře nebo diváka, trestá hráče Michala 
Karáska: 
 
1) Finanční pokutou 20 %  (z možných 20 – 70 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální 
hranice 100,- Euro), tj. 20,- Euro (z možných 20 – 70,- Euro).  
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 10 % zápasů (z možných 10 až 50% zápasů), tj. na 2 zápasy, 
přičemž za první zápas považuje již ten, ve kterém byl trest udělen (viz. odůvodnění). 
 
Odůvodnění: DK přistoupila k tomuto trestu v nejspodnější hranici proto, že se jednalo o první vážnější 
provinění hráče a hráč nebyl dosud trestán. DK vzala na vědomí také to, že hráč obdržel trest ve hře při 
nepřehledné situaci při šarvátce před brankou, v tomto případě doloženým svědectvím rozhodčích, že 
k úderu hlavou prokazatelně došlo, ale nebyl vedený téměř žádnou silou a nedošlo ke zranění ani k poškození 
výstroje. Rozhodčí však dle pravidel neměli jinou možnost než udělit trest ve hře, což také správně vykonali. 
Disciplinární komise se proto rozhodla k udělení trestu spadajícího do všeobecného odstavce 5 – Fyzické 
napadení hráče, funkcionáře nebo diváka bez bližší klasifikace zákroku. Vzhledem k okolnostem udělení 
trestu a neprokázání zřejmého úmyslu se rozhodla kromě pokuty na nejspodnější možné hranici k udělení 
zastavení činnosti taktéž na nejnižší úrovni, přičemž při povaze zákroku považuje dvouzápasový trest, kdy za 
jeden zápas zastavení činnosti označuje již samotné utkání, ve kterém byl trest ve hře udělen, za dostatečný. 
Hráč má tedy zastavenou činnost pouze na nejbližší utkání. DK však potrestaného hráče žádá, aby se 
v budoucnu vyvaroval podobným proviněním, kvůli možnosti udělení přísnějších tresů.   

 

5. Povinností hráče potažmo oddílu Pretorians Trnava je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 28,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 7. prosince (decembra) 2012. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 30.11.2012 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 a trestu de facto pouze na jeden zápas 
bude však případná žádost brána za bezpředmětnou. 
 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: Pretorians Trnava, HBC Iepurii DNV, vedení ZHbL. 
 


