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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

Ostrava, 21. října 2014 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 05-2014-2015   
 
 
1. DK ZHbL projednala žádost týmu HBT Slovan Btatislava o změnu zbytku trestu pro hráče Borise Erteľa 

z nepodmíněného na podmíněný.  
 

2. Hráč Boris Erteľ byl dne 25. září 2014 potrestán Disciplinární komisí ZHbL trestem nepodmíněného zastavení 
činnosti v délce 4 zápasů za dva tresty ve hře, spojené s finanční pokutou (více viz. Rozhodnutí Disciplinární 
Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 01-2014-2015 a č. 02-2014-2015) 
 

3. Na základě žádosti o změnu zbytku trestu rozhodla DK takto: 
 

a) Disciplinární Komise ZHbL dle Disciplinárního řádu SHbÚ článku 5, odstavce 13 žádosti vyhovuje. 
 
b) p. Borisi Erteľovi se podmínečně promíjí zbytek trestu (2 zápasy) na zkušební dobu v trvání do 
21.11.2014. 
 
Odůvodnění: DK vzala v potaz žádost o změnu trestu i ostatní aspekty, že hráč nebyl v minulosti disciplinárně 
řešen a že se jedná o bezproblémového hráče. Vzala v potaz i jeho omluvný dopis s vysvětlením celé situace. 
Na základě tohoto se rozhodla změnit zbytek trestu na podmíněný. Vzhledem k tomu, že hráč již stál dva 
zápasy z celkového trestu čtyř utkání, rozhodla se DK pro zkušební dobu jednoho měsíce. Disciplinární 
komise však dává zároveň na vědomí, aby se řešený hráč ve zkušební době vyvaroval podobného přestupku, 
protože by mu byl připočítán zbytek trestu, který se tímto rozhodnutím změnil na podmíněný.   

 

4. Povinností hráče potažmo oddílu HBT Slovan Bratislava je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 8,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 4. listopadu (novembra) 2014. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se váš oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 24.10.2014 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. 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: HBT Slovan Bratislava, vedení ZHbL. 
 


