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Marek Šimák (11380), RC Tatra Smíchov. Dne 22.6.2014 vyloučen za nebezpečnou hru
při rucku, ve hře a bez zranění. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení závodní
činnosti na 2 týdny až 3 měsíce. DK vzala za prokázané, že vyloučený hráč vyzvedl soupeře
tak, že byl hlavou kolmo k zemi a zarazil ho do země. HR, který stál poblíž, okamžitě přerušil
hru. Hráč byl v posledních 12 měsících trestán – vykázán pro nebezpečnou skládku
(24.11.2013 DK 161/13). DK přihlédla k tomu, že při zákroku nedošlo ke zranění soupeře. S
ohledem na další provinění hráče, které bylo DK řešeno pod č. 70/14, DK uložila v souladu
s čl. 25 odst. 4 Disciplinárního řádu souhrnný trest v rámci řízení č. 69/14 tak, aby zahrnoval
4 soutěžní utkání. Skutečnost, že by došlo ke změně v soutěžním kalendáři, může být
důvodem pro mimořádné zmírnění trestu Výkonným výborem postupem podle čl. 34. odst. 2
Disciplinárního řádu.
Trest dle čl. 41 odst. 4 DŘ - zastavení závodní činnosti od 22.6.2014 do 6.9.2014.

70/14

Marek Šimák (11380), RC Tatra Smíchov. Dne 22.6.2014 dočasně vykázán za
nebezpečnou hru – úder pěstí do oblasti hlavy. Později ve hře opět nedovoleně a
nebezpečně udeřil soupeře pěstí do oblasti hlavy a kru, za což by měl být vykázán podruhé.
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. S ohledem na předchozí řízení č. 69/14 a
čl. 25 odst. 4 Disciplinárního řádu je trest uložen v rámci řízení č. 69/14.
Trest uložen v rámci řízení 69/14.

Proti rozhodnutí Disciplinární komise se lze odvolat k výkonnému výboru ČSRU do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně doporučeně (faxem) výkonnému výboru 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

