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V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2019 

 
v soutěžích ČMSHb jako HBC Kapitán Jirkov 

Krušnohorská 1658, 431 11 Jirkov 
IČO: 22662642 
zapsán: L 6114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-002-2019-2020 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – BARDOVCY Karel (RP 33374) 

z klubu HBC Kapitán Jirkov, kterého se dopustil v utkání č. 51027 ve 2. lize Čechy Sever, hraného 
dne 13. října 2019, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za napadání rozhodčích. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51027, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, 
odstavec 6, písmeno a) 
 
trestá: 

 

FP 20% (z 20 - 80%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 20% (z až 60%) tj. 4 utkání 
 
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51036, 51045, 51055 a 51034 hraných v období od 13. 10 
2019 do 1. 12. 2019.  
V případě přeložení některého utkání na termín mimo období trestu, se trest automaticky překládá 
na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) DŘ nesmí v období trestu 
nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb.  

 
3. Odůvodnění:  

 

V utkání č. 51027 dne 13. 10. 2019 mezi celky HBC Kapitán Jirkov a HSÚ Dukla Ústí nad Labem obdržel hráč 
domácího týmu Bardovcy Karel, reg. 33374 v čase 20:41 TH za napadání rozhodčích. 

 Za kluby HSÚ Dukla Ústí nad Labem ani HBC Kapitán Jirkov se nikdo nevyjádřil. 
Rozhodčí Stanislav Jiskra popsal situaci následovně: V čase 20:41 jsem ukládal menší trest za nedovolené bránění. 

Když jsem odcházel směrem k trestné lavici, tak na mou osobu pronesl "hej za co, poslouchej ty čuráku", za tento výjev 
jsem se otáčel zpět k hráči s úmyslem ho potrestat desetiminutovým osobním trestem, který takřka ve stejný čas udělil 
můj kolega Lukáš Hrubý. Ihned po tomto osobním trestu byl kolega zasypán několika vulgaritami (co se do toho sereš 
ty, čuráku), za což mu byl udělen druhý osobní trest do konce utkání. Hráč v nadávkách nepřestával a po několikátém 
upozornění, že když nepřestane, nemáme jinou možnost, než udělit TH. Hráč pronesl, na adresu kolegy Hrubého, že ho 
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po zápase až svlékne dres, zabije, tudíž následovalo TH. Poté jsme poslali na trestnou lavici náhradníka, aby odpykal 
sedm minut, za což nám byl sdělen slib, že si už ani jeden žádné utkání nezapískáme. 

Rozhodčí Lukáš Hrubý popsal situaci takto: K situaci došlo v jednom z koncových pásem. Kolega Jiskra signalizoval 
MT pro hráče Karla Bardocyho, který mu následně udělil. Karel Bardocy zavolal směrem k mému kolegovi něco ve 
smyslu: ¨hej za co jako? Dále: ¨slyšíš do píči na něco jsem se tě ptal ty vole¨, za toto mu byl udělen trest 10 min za NESP, 
kdy následně k mé osobě řekl ¨co ty se do toho sereš čuráku¨. Za toto mu byl udělen trest do konce utkání za NESP a 
poté mi řekl:  ¨ty vole já tě po zápase zbiju nebo zabiju už si nepamatuji¨  za toto udělen TH.   

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny dodaná vyjádření a vyhodnotila doložené 
důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu, tedy v souladu s pravidly. 
Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK s ohledem na druh prohřešku trest nad dolní hranici sazby 
a považuje jej za dostačující. Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků již vyvaroval. 
Rozhodnutí tímto DK považuje za odůvodněné. 

 

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

 
5. Povinností klubu HBC KAPITÁN JIRKOV: 
 

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

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 8. listopadu 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400021920. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dk@rshbcechysever.cz  
 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 
 předseda DK RSHb Čechy Sever 

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HBC Kapitán Jirkov, HSÚ Dukla Ústí nad Labem 
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