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V Brně dne 10.10.2017

SK Jihlava B
p.Petr Král
Polní 29
Jihlava 586 01

Ligová komise Brněnského hokejbalového svazu (dále jen „LK“) projednala předčasné ukončení zápasu MHbL č.7009
mezi týmy HBC Hodonín a SK Jihlava B stanovené rozpisem soutěže na sobotu 8.10. 2017 od 11:00. Utkání bylo
v čase 22:36 ukončeno za stavu 8:1 pro domácí tým. Důvodem bylo zranění hostujícího brankáře.
Po prošetření a prověření všech okolností vydává LK následující

Rozhodnutí
1) LK uznává dosažený výsledek na hřišti v době skončení, tj. 8:1 jako právoplatný, včetně připsání tří bodů týmu
HBC Hodonín a rovněž tak plnou platností všech statistických ukazatelů dosažených v utkání pro oba týmy, včetně
evidence trestů.
2) Dle přílohy DŘ - Disciplinární provinění a sazebník trestů, části B - kolektivy, bod 4., odstavec b) LK uděluje FP
ve výši 1%, tj. 500,- Kč hostujícímu oddílu SK Jihlava B za odmítnutí zahájit hru s následkem předčasného ukončení
utkání.

Odůvodnění:
Ligová komise při posouzení výše uvedené situace vycházela jednak z písemného vyjádření rozhodčích utkání na
zápise o utkání a také z telefonických rozhovorů s oběma vedoucími mužstev. (p.Mráz a p.Král)
Po zvážení všech okolností LK dospěla k názoru, že v čase 22:36 tým SK Jihlava B, aniž by vyčerpal všechny možnosti
vyplývající z pravidel hokejbalu (viz.část IV – Pravidla hry, čl.417 – Zranění brankáři) odmítl zahájit hru, což mělo za
následek předčasné ukončení utkání MHbL č.7009.
LK přihlédla k polehčujícím okolnostem jako je, že oddíl SK Jihlava B doposud nikdy nebyl trestán žádnou odbornou
komisí MHbL a že racionální uvažování funkcionářů i hráčů samotných mohlo být do značné míry ovlivněno zraněním
spoluhráče. Dále LK přihlédla k tomu, že p.Král si je pochybení vědom a lituje zranění spoluhráče, při němž
SK Jihlava B nepostupoval v souladu s pravidly hokejbalu.
I přes všechny výše uvedené polehčující okolnosti LK vnímá negativně zejména dopad na domácí tým, přítomné
diváky i dobrou pověst MHbL a upozorňuje v této souvislosti tým SK Jihlava B, že v případě opakování podobného
incidentu bude postih podstatně citelnější.
Proto se LK rozhodla ponechat v platnosti výsledek z okamžiku ukončení utkání a udělit finanční pokutu týmu
SK Jihlava B ve výše stanoveném rozsahu.

Poučení:
1) Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ve smyslu SŘ čl. 502
2) Dle DŘ čl. 5 ods. 12 je povinností oddílu zaplatit částku 300,- Kč. za disciplinární řízení
3) Nejpozději do 20.10.2017 proveďte úhradu souhrnné platby 800 Kč na účet číslo 2900842640 / 2010

a jako variabilní symbol uveďte 102201718
4) Kopii o zaplacení zašlete ihned po provedení platby na adresu LK, Jiří Dostál, Oblá 29, 634 00 Brno,

případně ji oskenujte a zašlete e-mailem na adresu : lk@mhbl.cz

Jiří Dostál
předseda LK MHbL
Obdrží: SK Jihlava B
HBC Hodonín
KR RSHb

