DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Oběžník č. 12/2018 ze dne 15. červen 2018
65/18

Petr Kratochvíl (11471), RC S. M. Hory. Dne 10.6.2018 dočasně vykázán za opakovaný
přestupek mužstva – vysoká skládka, poslední provinivší se hráč. Ve hře, bez zranění. První
vykázání v posledních dvanácti měsících.

66/18

Dominik Veselý (11443), RC Havířov. Dne 10.6.2018 dočasně vykázán za opakovaný
přestupek mužstva – vysoká skládka, poslední provinivší se hráč. Ve hře, bez zranění. První
vykázání v posledních dvanácti měsících.

67/18

Patrik Leroch (10044), RC Havířov. Dne 10.6.2018 vyloučen za úder pěstí do hlavy
soupeře, kterého předtím povalil na zem. Vyprovokování hromadné šarvátky. V přerušené
hře a bez zranění. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení závodní činnosti na dva
týdny až tři měsíce. DK vzala za prokázané, že vyloučený hráč, poté co HR signalizoval
výhodu pro jeho tým za soupeřovu pozdní skládku, přiběhl k protihráči a v roli mstitele ho
zezadu složil (povalil na zem), klekl si na něj a několika ranami pěstí do hlavy jej udeřil. Poté
se strhla hromadná šarvátka. HR popisuje, že útok na soupeře byl veden zezadu, že byl
opakovaně udeřen do hlavy pěstmi, s velkou razancí a s rozvahou. Hráč nebyl v posledních
12 měsících trestán. DK přihlédla ke všem skutečnostem a s ohledem na sportovní kalendář
a přestávku trest udělila tak, aby odpovídal čtyřem utkáním.
Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ - zastavení závodní činnosti od 10.6.2018 do
7.10.2018.

68/18

Jiří Šelešovský (10858), RC S. M. Hory. Dne 10.6.2018 dočasně vykázán za opakovaný
úder protihráče do oblasti zad při vzniklé šarvátce. Menší intenzita, po napomenutí HR
přestal. V přerušené hře, bez zranění. První vykázání v posledních dvanácti měsících.

69/18

Daniel Chromulák (13532), RC S. M. Hory. Dne 10.6.2018 dočasně vykázán za
nebezpečnou hru v blízkosti brankoviště – zamezení rozehrání rychlého TK, atakování hráče
a nedodržení 10m. Ve hře a bez zranění. Třetí vykázání v posledních dvanácti měsících.

70/18

DK na základě zjištěné skutečnosti mění vydané rozhodnutí DK 63/18 oběžník č.
11/2018 ze dne 7. červen 2018, a to tak, že Martinu Havlíčkovi je zastavena závodní
činnost do 12.8.2018. Disciplinární komise trest udělila tak, aby zahrnoval jeden zápas
extraligy a turnaj sedmiček. V době rozhodování ji však nebyla známa ta skutečnost, že
utkání extraligy bylo přeloženo a že dojde ke změně v termínu soutěže 7 mužů.
63/18
Martin Havlíček (14332), RC Sparta Praha. Dne 2.6.2018 vyloučen za
nesportovní chování vůči HR. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení závodní
činnosti na jeden týden až šest měsíců. DK vzala za prokázané, že vyloučený hráč, poté co
mu byla udělena žlutá karta za výše uvedený přestupek (viz. DK 62/18) a odcházel ze hřiště,
řekl směrem k HR „Tak aspoň pískej rovinu.“ S ohledem na další provinění hráče, které bylo
DK řešeno pod č. 62/18, DK uložila v souladu s čl. 25 odst. 3 Disciplinárního řádu trest za
provinění nejtěžší v rámci řízení č. 63/18 a k řízení č. 62/18 přihlédla jako k přitěžující
okolnosti ve smyslu čl. 27 písm. d) DŘ. S ohledem na soutěžní kalendář trest zahrnuje dva
turnaje sedmiček.
Trest dle čl. 41 odst. 15. DŘ - zastavení závodní činnosti od 2.6.2018 do
12.8.2018.

71/18

DK na základě zjištěné skutečnosti mění vydané rozhodnutí DK 60/18 oběžník č.
11/2018 ze dne 7. červen 2018, a to tak, že Radimovi Backovi je zastavena závodní
činnost do 5.8.2018. Disciplinární komise trest udělila tak, aby zahrnoval jeden turnaj
sedmiček. V době rozhodování ji však nebyla známa ta skutečnost, že dojde ke změně
v termínu soutěže 7 mužů.
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60/18
Radim Backa (10674), RC Praga Praha. Dne 2.6.2018 dočasně vykázán za
nebezpečnou hru – šlápnutí na ležícího hráče na zemi, opakovaně. Ve hře a bez zranění.
Čtvrté vykázání v posledních dvanácti měsících.
Podle čl. 31. odst. 3 disciplinárního řádu se hráči zastavuje závodní činnost
nepodmíněně na jeden týden, tedy do 5.8.2018. S ohledem na přestávku a
sportovní kalendář trest zahrnuje jeden turnaj sedmiček.
72/18

RC Brno Bystrc. Dne 13.5.2018 se mužstvo Brno Bystrc nedostavilo k utkání Moravské ligy
hrané na hřišti klubu Havířov pro nedostatečný počet hráčů. STK ČSRU shledala ze strany
klubu Brno Bystrc porušení Čl. 81 b) SŘR a další řešení výše uvedeného přestupku předává
na DK ČSRU.
DK konstatuje, že došlo k porušení čl.46 – přestupky klubů a družstev, podle odst. 2 –
nedostavení se k soutěžnímu utkání. Za přestupek tohoto druhu náleží administrativně
pořádková pokuta ve výši 1 000 Kč až 10 000 Kč nebo vyloučení ze soutěže. První
přestupek klubu v posledních 12 měsících. DK proto rozhodla o udělení APP ve výši 1000
Kč.
Trest dle čl. 46 odst. 2. DŘ – APP ve výši 1000 Kč.

Disciplinární komise jakožto disciplinární orgán rozhodující v rámci 1. instance ve chvíli,
kdy vydá ČSRU přesný sportovní kalendář pro rok 2018, k němu přihlédne a s využitím
čl.30 DŘ Období platnosti trestu zastavení činnosti zkontroluje popřípadě upraví konec
trestu tak, aby odpovídal stanovenému počtu utkání, ke kterým by provinilec byl
oprávněn nastoupit
Proti rozhodnutí Disciplinární komise se lze odvolat k Dozorčí radě ČSRU do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Odvolání se podává písemně doporučeně (faxem) Dozorčí radě ČSRU a opis odvolání se
současně zasílá na vědomí disciplinární komisi doporučeně (faxem). K odvolání je nutno doložit doklad
o zaslání opisu odvolání disciplinární komisi a doklad o zaplacení vkladu 500 Kč na účet
51-0913120277/0100, variabilní symbol 5. Odvolání nemá odkladný účinek.
Radka Bredlerová
Předsedkyně disciplinární komise ČSRU

