DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Oběžník č. 19/2018 ze dne 19. říjen 2018
112/18 Antonín Kadlec (14673), RC Zlín. Dne 13.10.2018 v utkání U16 dočasně vykázán za
kopnutí do soupeře. Ve hře, bez zranění. První vykázání v posledních dvanácti měsících.
113/18 Adam Hermann (13320), RC Brno Bystrc. Dne 13.10.2018 v utkání CJL dočasně vykázán
za atakování soupeře bez míče po odpískání. Bez zranění. Později ve hře za nesportovní
chování – zapojení se do potyčky, kde několikrát udeřil soupeře pěstí do obličeje. Po
odpískání, bez zranění. Podle čl. 31 odst. 1 disciplinárního řádu může být hráč v utkání
vykázán pouze jednou. V případě, že se dopustí přestupku, za který by byl vykázán podruhé,
bude vyloučen. Hráč vyloučen. Podle čl. 32 disciplinárního řádu se vyloučenému hráči
zastavuje závodní činnost minimálně na jedno soutěžní utkání nepodmíněně.
Trest dle čl. 31 odst. 1. ve spojení s čl. 32 odst. 1 DŘ - zastavení závodní činnosti
od 13.10.2018 do 21.10.2018.
114/18 Roman Maňas (12898), RC Brno Bystrc. Dne 13.10.2018 v utkání CJL dočasně vykázán
za nebezpečnou hru (šlapání) – při přecházení míče se dotkl soupeřovy hlavy. Ve hře, bez
zranění. První vykázání v posledních dvanácti měsících.
115/18 Marek Zelený (12901), RC Brno Bystrc. Dne 13.10.2018 v utkání CJL vyloučen za údery
rukou do obličeje. Po odpískání, bez zranění. Za přestupek tohoto druhu náleží trest
zastavení závodní činnosti na dva týdny až tři měsíce. DK vzala za prokázané, že vyloučený
hráč se zapojil do hromadné potyčky hráčů, kde několikrát udeřil pěstí do obličeje soupeře.
Hráč byl v posledních 12 měsících trestán – vykázán pro potyčku se soupeřem DK 22/18. DK
přihlédla ke všem skutečnostem a trest uložila v jeho spodní části.
Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ - zastavení závodní činnosti od 13.10.2018 do
28.10.2018.
116/18 Dominik Wardas (13476), RC Havířov. Dne 13.10.2018 v utkání CJL vyloučen za údery
rukou do obličeje. Po odpískání, bez zranění. Za přestupek tohoto druhu náleží trest
zastavení závodní činnosti na dva týdny až tři měsíce. DK vzala za prokázané, že vyloučený
hráč se zapojil do hromadné potyčky hráčů, kde několikrát udeřil pěstí do obličeje soupeře.
Hráč byl v posledních 12 měsících trestán – vykázán za opakované přestupky mužstva DK
81/18. DK přihlédla ke všem skutečnostem a trest uložila v jeho spodní části.
Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ - zastavení závodní činnosti od 13.10.2018 do
28.10.2018.
117/18 Petr Musil (13296), RC Havířov. Dne 13.10.2018 v utkání CJL vyloučen za údery rukou do
obličeje. Po odpískání, bez zranění. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení závodní
činnosti na dva týdny až tři měsíce. DK vzala za prokázané, že vyloučený hráč se zapojil do
hromadné potyčky hráčů, kde několikrát udeřil pěstí do obličeje soupeře. Při udělení ČK se
hráč vysmíval a neustále komentoval incident – nesportovní chování. Podle vyjádření HR
komentoval jeho výkon a opakovaně porušoval pravidla hry. Hráč nebyl doposud trestán. DK
přihlédla ke všem skutečnostem a trest uložila v jeho spodní části.
Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ - zastavení závodní činnosti od 13.10.2018 do
3.11.2018.
118/18 Patrik Chovanec (13842), RC Havířov. Dne 13.10.2018 v utkání CJL vyloučen za úder
rukou do obličeje. Po odpískání, se zraněním, kdy soupeř utkání nedohrál. Za přestupek
tohoto druhu náleží trest zastavení závodní činnosti na dva týdny až tři měsíce. DK vzala za
prokázané, že vyloučený hráč se zapojil do hromadné potyčky hráčů, kde zezadu udeřil pěstí
do obličeje soupeře, který byl zapojen do jiné potyčky. Podle vyjádření HR úder byl veden
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zákeřně, napadený hráč se nemohl tomuto útoku bránit. Hráč úderem vyrazil soupeři dech,
musel být ošetřován a zápas nedohrál. Hráč nebyl doposud trestán. DK přihlédla ke všem
skutečnostem. S ohledem na sportovní kalendář a přestávku mezi soutěžemi DK uložila trest
tak, aby odpovídal zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání.
Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ - zastavení závodní činnosti od 13.10.2018 do
14.4.2019.
119/18 Adam Vavřich (14071), RK Petrovice. Dne 13.10.2018 v utkání CJL dočasně vykázán za
úder pěstí do těla soupeře, malou intenzitou. V přerušené hře, bez zranění. První vykázání
v posledních dvanácti měsících.
Disciplinární komise jakožto disciplinární orgán rozhodující v rámci 1. instance ve chvíli,
kdy vydá ČSRU přesný sportovní kalendář pro rok 2019, 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

