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  Ústí nad Labem, 15. června 2022  

 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE RSHb ČECHY SEVER 
č.005/2021-2022 

 

1. Podnět – věc  
LK RSHb Čechy Sever (dále jen LK) ve spolupráci s DK RSHb Čechy Sever na základě neoficiálního podnětu 
jednoho z hráčů týmu HSÚ Berani Ústí nad Labem a následné kontroly zápisu o utkání projednala přestupek, 

kterého se dopustil klub SC Dragons Ústí nad Labem v utkání 2. ligy Čechy Sever – O pohár Ladislava 
Grunta soutěžního ročníku 2021-2022 č. 51120 mezi družstvy HSÚ Berani Ústí nad Labem – SC Dragons Ústí 

nad Labem hrané dne 12.6.2022 od 16:00 v Ústí nad Labem. Do uvedeného zápasu bylo zaevidováno za 
tým SC Dragons Ústí nad Labem 6 hráčů na střídavý start. Do utkání je však dle pravidel a řádů 

soutěže oprávněno nastoupit jen maximálně s 5 hráči na střídavý start.   
 

2. LK na základě uvedených skutečností vydává následující rozhodnutí 
a) utkání č. 51120 HSÚ Berani Ústí nad Labem – SC Dragons Ústí nad Labem nekontumuje a ponechává 

výsledek dosažený na hřišti (4:5pp) 
 

b) S odvoláním na zápis o utkání, SŘ, DŘ, pravidla hokejbalu, sazebník trestů A, odst. 2 písmeno b),                  

trestá LK vedoucího týmu SC Dragons Ústí nad Labem, Tomáše Reisenauera (RP č. 8485):  
      FP 25 % (z 10 – 50 %) tj. 1 250 Kč bez zastavení činnosti 

 

3. Odůvodění 
Pro utkání č. 51120 za SC Dragons Ústí nad Labem bylo před jeho zahájením do ELZ zaevidováno 6 hráčů na 

SS, což podle Přestupního řádu, Článku 4, bodu 6 není možné. Vzhledem k tomu, že se jedná o zápas finálové 
části, který výsledkem dorovnal stav série na 2:2, vyžádala si LK spolupráci s DK a zástupcem soutěžního 

hokejbalu ČMSHb, zároveň vyzvala rozhodčí k vyjádření dané okolnosti, jelikož od začátku šetření bylo patrné, 
že jeden z hráčů na SS nenastoupil vůbec a byl přidán „omylem“.    
 

Vyjádření jednoho z rozhodčích (Michala Tučka): 
uvedené utkání jsem řídil jako rozhodčí společně s R. Ptáčkem. Většinu hráčů obou týmů znám osobně vč.    
T. Faigla z týmu Dragons ÚNL. Jsem zcela přesvědčen, že jmenovaný hráč do utkání fyzicky nezasáhl, a ani 
nebyl připraven ke hře na hráčské lavici. Pravděpodobně došlo k administrativní chybě při vyplňování zápisu. 
Stávající způsob vedení elektronického zápisu společně s aktuálními pravidly pro start hráčů ve 2. lize Čechy 
Sever do jisté míry limitují možnost odhalení takovéto administrativní chyby před utkáním. 
 

K této záležitosti se vyjádřil i vedoucí týmu SC Dragons ÚNL, Tomáš Faigl: 

Zápis o utkání a všechny ostatní administrativní věci kolem zápasů mám na starost přes sezónu já, ale v neděli 
jsem pověřil Tomáše Reisenaera (z důvodu hráčského působení v utkání, kterého jsem se účastnil těsně před 
a ještě k tomu bylo prodlouženo o samostatné nájezdy), který s tím nemá zkušenost, zápis si nezkontroloval  
a proto to takto dopadlo. Je to má chyba, ale zpět už to nevrátím. Jako šestý střídák jsem byl napsaný já, do 
hry jsem nenastoupil a celou dobu jsem se v areálu pohyboval v civilu. Jako klub nás vzniklá situace mrzí, 
bereme za ni plnou zodpovědnost, ale doufáme že když se jedná o sport, rozhodne se o výsledku na hřišti. 
 
Ačkoliv jednou z možností po takovémto prohřešku je rozhodnout o kontumaci, řídící orgán soutěže rozhodl 
ponechat v platnosti výsledek dosažený na hřišti, jelikož pochybení prokazatelně nemělo vliv na výsledek 

utkání. Lze jej považovat za administrativní chybu, neboť IS nezobrazuje u hráčů označení SS, tudíž rozhodčí, 
ani zapisovatel nemá žádnou možnost, jak zabránit vzniklému problému při kontrole před utkáním. ŘO vychází 

z vyjádření dotčených osob (viz výše) a také v neposlední řadě z fotodokumentace, která byla ze strany RSHb 

během finálového utkání pořízena. Na žádné z cca 200 fotografií Tomáš Faigl nefiguruje jako hráč, naopak je 
skutečně zachycen na třech fotografiích jako civilní osoba. Soupeřící tým do vydání tohoto rozhodnutí oficiální 

podnět k řešení nepodal, ačkoliv si je prohřešku vědom.  
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Pro celkovou důstojnost finále tak převažuje sportovní pohled řídícího orgánu soutěže na tuto záležitost. ŘO 

má za to, že se v tomto případě má o vítězi nejvyšší regionální soutěže rozhodnout na hřišti.  

Ačkoliv tým HSÚ Berani Ústí nad Labem podal námitku proti stanovenému času zahájení rozhodujícího utkání, 
LK znovu potvrzuje termín 5. utkání finále 2. ligy Čechy Sever na neděli 19.6.2022 od 17:30 v Ústí nad Labem. 

Celosezónně bylo pro hrací víkendy nastaveno rozmezí začátků utkání mezi 10:00-18:00, tudíž SC Dragons 
ÚNL, jako lépe postavený tým v tabulce, má právo určit začátek utkání v daném rozmezí. 

 

Závěrem dodáváme, že se LK rozhodla potrestat klub, resp. vedoucího družstva SC Dragons Ústí nad Labem 
Tomáše Reisenauera, jelikož právě on je v konečném důsledku zodpovědný za veškeré údaje o týmu, 

vstupující do evidence o utkání.  
                

4. Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle ustanovení SŘ hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá 

odkladný účinek pro úhradu částek, vyměřených tímto rozhodnutím. 

 
5. Povinnosti dotčených klubů 

HSÚ Berani Ústí nad Labem 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 16.6.2022 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz. 

 

SC Dragons Ústí nad Labem 

b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 16.6.2022 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz. 
c) Dle DŘ, čl.5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek ve výši 300 Kč za vydání tohoto 

rozhodnutí. 
d) Souhrnnou částku 1 550 Kč uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever číslo účtu 

2900736741/2010 (FIO banka - pobočka Ústí nad Labem), variabilní symbol: 5000052122, nejpozději 

do 29.6.2022.  
e) Zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za vydání tohoto rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci             

o převodu) nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 d) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu LK@rshbcechysever.cz. 

 

 
 

 
 

Se sportovním pozdravem, 
 

Tomáš Laibl 
člen Ligové komise RSHb Čechy Sever 

a 

předseda Disciplinární komise RSHb Čechy Sever 
 

 
 
Obdrží: dotčené kluby, LK RSHb, DK RSHb, VV RSHb, LK ČMSHb, sekretariát RSHb a ČMSHb 
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