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V Ústí nad Labem dne 20. 5. 2022 

 

v soutěžích ČMSHb jako HSÚ HBC Coma Team  
Glennova 2706/7, Ústí nad Labem, 40012 
IČO: 68975538 
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-005-2021-2022 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – HARKABUS Tomáš (RP 
15337) z klubu HSÚ HBC Coma Team, kterého se dopustil v utkání č. 52104 v soutěži Regionální 
liga Čechy Sever hraného dne 13. května 2022, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) 
za nesportovní chování. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 52104, vyjádření rozhodčích a zástupců obou klubů, 
sazebník trestů část A, odstavec 6, písmeno a) 
 

trestá: 
 

FP 20% (z 20 - 80%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 15% (z až 60%) tj. 3 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 52111, 52113 a 52115 (první tři utkání semifinále 
Regionální ligy Čechy Sever 2021/2022). 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. 52104 dne 13. 5. 2022 mezi celky Elba DDM Ústí nad Labem „B“ a HSÚ HBC Coma Team obdržel hráč 
hostujícího týmu HARKABUS Tomáš, reg. 15337 v čase 21:38 TH za nesportovní chování. 

Za klub HSÚ HBC Coma Team podal vyjádření vedoucí klubu Roman Macek, ze kterého vyplynulo: „V čase 21:38 
byl vyloučen hráč hostí Matěj Harkabus za faul (držení protihráče), který z pohledu hostí byl několikrát i na straně 
domácích. Shodou okolností těsně před tímto zákrokem byl stejný neodpískaný faul i u domácích. Tomáš Harkabus v roli 
Kapitána nerozporoval tento zákrok, ale diskutoval s rozhodčím Langrem o stejných předchozích zákrocích. Rozhodčí 
reagoval arogantně, čímž došlo zřejmě k vulgární urážce, za což obdržel Tomáš Harkabus 10ti minutový osobní trest. Po 
usednutí na trestnou lavici diskuse pokračovala. Rozhodčí svojí přítomností u trestné lavice provokoval Tomáše 
Harkabuse, za což obdržel OK. Při odchodu z trestné lavice (přes šířku hřiště) se opakovaně postavil do cesty Tomáši 
Harkabusovi a svojí přítomností ho opět provokoval. Načež následovala další diskuse a další urážky a následně TH. 
K fyzickému napadení nedošlo, jednalo se pouze o slovní útoky a urážky. V celém utkání nebyly od obou mužstev žádné 
zákeřnosti, utkání bylo vyhrocené. Z našeho pohledu je neobvyklé, aby utkání play off řídil rozhodčí, který je členem 
domácího mužstva a tudíž nemůže být nezaujatý. Také stejné jednotlivé zákroky byly posuzovány rozdílně. Souhlasíme 
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s tím, aby hráli hráči mladších ročníků (dorost + junioři)  a zároveň je potřeba chránit, ale v případě těchto utkání je 
nutné posuzovat zákroky z obou stran stejně. Závěrem konstatujeme, že hráč Harkabus je kapitánem a leadrem Coma 
týmu. Svou chybu si uvědomuje a bylo chybou, že se k tomuto jednání nechal vyprovokovat.“ 

 Ve věci se za klub Elba DDM Ústí nad Labem vyjádřil trenér Václav Jirkovský: „Bohužel jsem v daný moment, kdy 
byl udělen trest, jsem se věnoval svým svěřencům na střídačce Elby DDM ÚL "B". Mohu k tomu jen dodat, že byl slyšet 
křik výše jmenovaného hráče směrem k jednomu z rozhodčích. Jelikož učím své svěřence, aby tyto události 
nekomentovali a nevšímali si jich, tak i já jsem byl myšlenkami malinko "jinde". Tím mám na mysli to, že jsem se snažil, 
v dané chvíli využít "volného času" a své svěřence nabudit do další části utkání a vysvětlit jim taktické pokyny. Takže s 
politováním nemohu k dané situaci nic říci, aniž bych někomu uškodil anebo naopak.“ 

 Rozhodčí Michal Langr popsal situaci následovně: „V čase 21:38 jsem vylučoval hráče týmu HSÚ HBC Coma Team 
č. 77 HARKABUS Matěj za držení protihráče. Když jsem šel nahlásit trest, přišel ke mně hráč týmu HSÚ HBC Coma Team 
č. 22 HARKABUS Tomáš “C“ se slovy za co jako vylučuji, odpověděl jsem „za držení protihráče“ dál jsem nechtěl situaci 
komentovat a hráč č. 22 mi odpověděl „to si děláš prdel, už mě fakt sereš“ za co obdržel desetiminutový osobní trest. 
Když si sednul na trestnou lavici, dál komentoval nastalou situaci „ty seš fakt kokot tlustej“ a obdržel OK. Při odchodu 
z hřiště pokračoval v dávkách „ty zmrde, kokote tlustej“, několikrát za sebou zakřičel „už mě to vůbec nezajímá, já ti tu 
hlavu useknu“ a napřahoval se na mě hokejkou, za což jsem hráči udělil TH.“ 

Rozhodčí Michal Tuček viděl situaci následovně: „Verbálnímu napadení a uděleným trestům vč. TH předcházelo (z 
mého pohledu) přísně odpískané držení hráče Coma Teamu (Harkabus Matěj). Navzdory přísnému vyloučení odešel 
potrestaný hráč spořádaně na trestnou lavici. Kolega rozhodčí šel nahlásit inkriminovaný trest, přičemž k půlkruhu 
rozhodčího přišel z hráčské lavice (nejsem si jistý) řešit vyloučení kapitán mužstva Harkabus Tomáš st. Nevím přesně, jak 
se začátek komunikace s rozhodčím vyostřil, neboť diskuse probíhala u půlkruhu rozhodčího, přičemž já jsem se již 
připravoval na vhazování v obranném pásmu Coma Teamu. Jisté je, že slovní útoky ze strany protestujícího kapitána se 
postupně stupňovaly, přičemž mu byly ukládány příslušné osobní tresty v posloupnosti OT, OK a následně TH. Z mého 
pohledu rozhodčí Langr při postupném udělování trestů postupoval zcela v souladu s předpisy, a dokonce bych řekl, že 
„dal“ kapitánovi šanci udělení TH se vyhnout, tj. nezavdával ke stupňující se agresi zbytečnou příčinu a mezi udělenými 
tresty byly dostatečné časové prodlevy. Po vyloučení a odchodu na hráčskou lavici, kdy už bylo jasné, že do pokračování 
utkání nezasáhne, vyhrožoval vyloučený hráč T. Harkabus fyzickou likvidací rozhodčímu M. Langrovi se slovy, že mu 
usekne hlavu, což bylo slyšet na celé hřiště. V kontextu těchto událostí byl v mých očích trest ve hře udělen zcela v 
souladu s pravidly. Následně došlo ke zklidnění vyloučeného hráče, přičemž žádnou další eskalaci konfliktu jsem z jeho 
strany neslyšel. Pouze jsem zaznamenal stížnost domácího týmu na jeho přítomnost na hráčské lavici hostujícího 
mužstva před koncem utkání, kdy se měl údajně pouštět do slovní přestřelky s některými hráči domácího mužstva, což 
nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Požádal jsem vyloučeného hráče, aby opustil prostor hráčské lavice, což také učinil a utkání 
se dohrálo bez jakýchkoliv dalších incidentů.“ 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Díky tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest při dolní hranici sazby a 
považuje jej za dostačující. Hráče důrazně varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků 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. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  
 
 

 

mailto:info@rshbcechysever.cz
http://www.rshbcechysever.cz/


REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU 
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ 

 

RSHb ČECHY SEVER 
 

  Regionální svaz hokejbalu evidenční číslo RSHb: 35 bankovní spojení: 
  pro Ústecký a Liberecký kraj mobil: +420 604 505 628 FIO banka 

  Skorotická 643/1 e-mail: info@rshbcechysever.cz č. ú. 2900736741/2010 

  400 01 Ústí nad Labem web: www.rshbcechysever.cz č. ú. pro matriční úkony: 2500736742/2010 

    IČ: 22769137, DIČ: CZ22769137 
 

  Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VPS/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011 

 

5. Povinností klubu HSÚ HBC COMA TEAM: 
 

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 3. června 2022 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400052122. 

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 
 
 Jiří Hašek v.r. 

 místopředseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ HBC Coma Team, Elba DDM Ústí nad Labem 
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