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Plzeň, 04.04.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

Disciplinární komise RSHb Západ  
č. 001/2021-2022 

 

1. Disciplinární komise RSHb Západ (dále jen DK) na svém zasedání dne 04.04.2022 řešila 

přestupek HBC Plzeň – Kořínek Matěj, reg. 49029 - udělen trest ve hře (dále jen TH) za Naražení 
zezadu. 

2. DK na základě vyjádření rozhodčích a zápisu o utkání č. 46090 vydává rozhodnutí: 

s odvoláním na SŘ, DŘ, a sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. c)- Fyzické napadení hráče, funkcionářem 

diváka – Fyzické napadení bez zranění 

t r e s t á: 

FP 20% (z 20-100%) tj. 500Kč 

ZČ na 9% (z až 50%) tj. 2 utkání (dle rozpisu soutěže utkání 46064 a 46096). V době trestu 
hráč nesmí nastoupit v žádné jiné soutěži vedené pod ČMSHb. 

3. Odůvodnění: 

V zápase Ligy Starších žáku – Čechy Jih + Západ č. 46090 dne 2.4.2022 mezi celky HCB Plzeň a Sk 

Suchdol nad Lužnicí obdržel hráč domácích Kořínek Matěj TH za naražení zezadu. V čase 28:21 byl 

hráči udělen trest ve hře za faul naražení zezadu, které bylo vyhodnoceno jako velice nebezpečné díky 
své nadměrné intenzitě a nebezpečné vzdálenosti od mantinelu. 

DK vyhodnotila daný přestupek, konstatovala, že TH byl uložen v souladu s pravidly. Vzala v patrnost, 

že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen a udělila trest v dolní polovině sazby. DK 
považuje trest za dostačující. Hráče tímto rozhodnutím varuje, aby se podobným situacím v budoucnu 
vyvaroval, jelikož opakovaný trest by nepochybně znamenal dlouhodobější zastavení činnosti. 

4. Poučení: 

a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ hokejbalu, 

Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených částek tímto 
rozhodnutím. 

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu na 
podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300 Kč, a to dle 

ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení 
bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí. 

5. Povinnosti klubu HBC Plzeň: 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 06.04.2022 na e-mail: 
soukup@hokejbal-zapad.cz 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto 
rozhodnutí. 

c) Souhrnnou částku 800Kč uhradit bankovním převodem na účet 2100256459/2010, variabilní 
symbol: 4004609001 nejpozději do 10.04.2022. 
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d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději do 
téhož data uvedeného v bodě 5c. elektronicky na e-mail soukup@hokejbal-zapad.cz. 

Se sportovním pozdravem a v duchu Fair-play 

 
                         Lukáš Soukup 

předseda DK RSHb Západ 

 

 
 

 
Obdrží:  HCB Plzeň, SK Suchdol nad Lužnicí, p. Touš, p. Kříž, p. Martis, ČMSHb 
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