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  Ústí nad Labem, 16. prosince 2019  

 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE RSHb ČECHY SEVER 
č.003/2019-2020 

 

1. Podnět – věc  
LK RSHb Čechy Sever (dále jen LK) projednala okolnosti předčasně ukončeného utkání II. Ligy Čechy Sever – 
O pohár Ladislava Grunta 2019-2020 č. 51050 HBC Dandy Malé Březno – HC Nordics Most zahájené dne 

17.11.2019 od 11:00 v Mostě (Malé Březno).  
Utkání bylo ukončeno v čase 19:01 pro nedostatečný počet hráčů hostujícího týmu pro pokračování ve hře. 

Tým po obdržení trestů odmítl pokračovat ve hře, opustil hrací plochu a ani po čekací době stanovené 
rozhodčími se tým zpět pro dohrání zápasu nedostavil. 
 

2. LK na základě uvedených skutečností vydává následující rozhodnutí 
a) S odvoláním na SŘ, Hlavu IV., Hodnocení výsledků v soutěžích, Článek 401, odst. 5h), resp. odst. 3 > 

kontumuje utkání č. 51050 HBC Dandy Malé Březno – HC Nordics Most výsledkem 5:0 ve prospěch 
HBC Dandy Malé Březno a přiznává mu 3 body do tabulky soutěže. 
 

Souhrn: 51050 HBC Dandy Malé Březno – HC Nordics Most, 5:0 kontumačně 
 

b) S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů B, odst. 4 písmeno b) >  
upouští od potrestání v tomto bodu, tj. bez finančního postihu i bez zastavení činnosti. Dále viz 

odůvodnění. 
 

3. Odůvodění 
Dle soutěžního řádu hokejbalu, Článku 401, LK neponechává výsledek dosažený na hřišti k času 
19:01. LK rozhodla o kontumaci výsledku utkání z důvodu, že v době ukončení by nebyl výsledek 
výhodnější pro neprovinivší se celek. 
Rozhodčími udělené vyšší tresty (13:14, H50 Křivan Radek, 10-OT a 10-OK; 19:01, D30 Opelt 
Vladimír 5+OK; 19:01, H2 Stütz Boris, 5+OK) se započítávají do evidence VT v II. lize Čechy Sever 
– O pohár Ladislava Grunta. 
LK (s ohledem na zápis o utkání, obdržený videozáznam, vyjádření předsedy KR RSHb, vyjádření 
zástupců týmů) se rozhodla dále již provinivší se klub netrestat. Potrestání jeho hráče dle rozhodnutí 
DK RSHb Čechy Sever č. 003/2019-2020 považuje v konečném důsledku klubu za dostačující. LK 
přihlédla i k tomu, že jde o ojedinělý případ ve své historii. V příštím podobném případě bude 
zmiňovaný klub či další klub soutěže trestán dle příslušného sazebníku. LK doporučuje se příštímu 
odmítnutí zahájit hru (či opustit hřiště) vyvarovat, jelikož bude muset postupovat dle SŘ, DŘ, 
sazebníku trestů a udělit tak finanční postih, který při nejmenší zvolené hranici činí 2500,-Kč (až 
25000,-Kč možných).  
Zároveň LK upozorňuje klub HBC Dandy Malé Březno, aby předcházel nevhodnému chování 
zvoleného hlavního pořadatele. V případě, že tomu tak nebude nebo se projeví další nedostatky 
pořadatelské služby, vydá LK patřičné rozhodnutí dle SŘ, DŘ, sazebníku trestů B, odst. 1.  
                

4. Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se máte možnost odvolat dle ustanovení SŘ hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání 
nemá odkladný účinek pro úhradu částek, vyměřených tímto rozhodnutím. 
 

5. Povinnosti dotčených klubů 
HBC Dandy Malé Březno 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 19.12.2019 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz . 
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HC Nordics Most 
b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 19.12.2019 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz . 

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

c) Souhrnnou částku 300,- Kč uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
číslo 2900736741/2010 (FIO banka - pobočka Ústí nad Labem), variabilní symbol: 5000031920, 

nejpozději do 30.12.2019. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) nejpozději do téhož 
data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na adresu LK@rshbcechysever.cz . 

 
 

 

Se sportovním pozdravem, 
 

Jan Fedák 

předseda Ligové komise RSHb Čechy Sever  

 
 

 
Obdrží: oddíly, LK RSHb, DK RSHb, VV RSHb, LK ČMSHb, sekretariát RSHb a ČMSHb 
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