DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Oběžník č. 17/2014 ze dne 18. září 2014
88/14

Lukáš Luka (10221), RC Dragon Brno. Dne 13.9.2014 dočasně vykázán za nebezpečnou
hru – při skládce jednou rukou chytil soupeře a druhou mu dal pěstí do oblasti těla, po
předchozím upozorněním HR, kdy se účastnil potyčky s protihráčem. Ve hře a bez zranění.
Druhé vykázání v posledních dvanácti měsících.

89/14

František Merxbauer (10799), RC Slavia Praha. Dne 13.9.2014 dočasně vykázán za
opakovaný přestupek – ofsajd a nedodržení vzdálenosti 10m při rozehrání TK. První
vykázání v posledních dvanácti měsících.

90/14

Tomáš Klika (10542), RC Petrovice. Dne 14.9.2014 dočasně vykázán za opakovanou
nebezpečnou skládku – poslední provinivší se hráč. Ve hře a bez zranění. Později ve hře
atakoval soupeře hlavičkou do obličeje, byla vedena minimální silou, ve hře a bez zranění, za
což 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.
Současně čtvrté vykázání v posledních dvanácti měsících, kdy se automaticky zastavuje
závodní činnost nepodmíněně na jeden týden.
S ohledem na předchozí řízení č. 91/14 a čl. 25 odst. 3 Disciplinárního řádu je trest uložen
v rámci řízení č. 91/14.
Trest uložen v rámci řízení 91/14.

91/14 Tomáš Klika (10542), RC Petrovice. Dne 14.9.2014 viz. DK 90/14 – vyloučený hráč při
odchodu začal demolovat zařízení na hřišti a došlo k roztržce s domácími hráči na střídačce,
kvůli které musel být zápas přerušen. Na utkání byl přítomen i rozhodčí pověřený SRR ČSRU
jako coach hlavního rozhodčího, který nezávisle na reportu HR popsal shodně to, že
vyloučený hráč namísto odchodu směrem k šatnám, si sedl na lavičku ke svému družstvu,
přitom neustále vulgárně kritizoval výkon HR a potom začal kopat do reklamy vedle střídačky
Petrovic. Když ho upozornil, že musí opustit hrací plochu a jít do šaten, obrátil sprostou
kritiku proti němu.

Vzhledem k výše popsanému chování hráče došlo k přestupku podle čl. 41 odst. 12 DŘ.slovní napadení činovníků utkání. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení
závodní činnosti na 2 týdny až 6 měsíců.
S ohledem na další provinění hráče, které bylo DK řešeno pod č. 90/14, DK uložila v souladu
s čl. 25 odst. 3 Disciplinárního řádu trest za provinění nejtěžší v rámci řízení č. 91/14 a
k řízení č. 90/14 přihlédla jako k přitěžující okolnosti ve smyslu čl. 27 písm. d) DŘ. A dále DK
považuje takovéto chování za nepřípustné a v minulosti upozorňovala, že mezi základní
pravidla ragby patří respekt k rozhodčímu, k soupeři a k členům ČSRU, proto trest
uložila přísnější.
Trest dle čl. 41 odst. 12 DŘ - zastavení závodní činnosti od 14.9.2014 do
26.10.2014.
92/14

Václav Pešír (10551), RC Petrovice. Dne 14.9.2014 při utkání I. Ligy Přelouč – Petrovice
slovně a vulgárně napadl HR Tomáše Ripscika. DK byl zaslán podnět HR, ve kterém je
uvedeno, že při ukončení zápasu a pozdravu mužstev k němu hráč přišel s nataženou rukou
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k pozdravu. Těsně před pozdravem ruku stáhl s tím, že mu ji nepodá a vulgárně jej
počastoval.

DK ve výše popsaném jednání spatřuje přestupek podle čl. 41 odst. 12 DŘ slovní napadení
rozhodčího nadávkou a zesměšněním, za který náleží trest zastavení závodní činnosti
na 2 týdny až 6 měsíců.
DK vzala za prokázané, že k výše popsanému jednání došlo, že hráč slovně napadl činovníka
utkání. DK přihlédla k tomu, že se jedná o hráče, který nebyl v posledních 12 měsících
trestán, a proto trest uložila v jeho spodní části.
Trest dle čl. 41 odst. 12 DŘ - zastavení závodní činnosti od 14.9.2014 do
28.9.2014.
93/14

Jan Stýblo (10672), RC Přelouč. Dne 14.9.2014 dočasně vykázán za nebezpečnou hru –
šlápnutí kolenem do obličeje soupeře při vstávání z rucku, přičemž vyprovokoval hromadnou
potyčku. Ve hře a bez zranění. Druhé vykázání v posledních dvanácti měsících.

94/14

Jan Stýblo (10672), RC Přelouč. Dne 14.9.2014 vyloučen za slovní napadení činovníků
utkání – hlavního rozhodčího. Za přestupek tohoto druhu náleží trest zastavení závodní
činnosti na 2 týdny až 6 měsíců. DK vzala za prokázané, že vyloučený hráč poté, co mu byla
udělena ŽK (viz. DK 93/14), komentoval sprostě rozhodnutí HR. Když jej rozhodčí požádal o
opuštění hřiště, pokřikoval na něj vulgárně. Jeho jednání potvrdil i přítomný coach rozhodčí
pověřený SRR ČSRU. DK po přihlédnutí ke všem okolnostem, k tomu, že hráč byl
v posledních 12 měsících trestán, a již k výše řečenému, uložila trest přísnější.
Trest dle čl. 41 odst. 12 DŘ - zastavení závodní činnosti od 14.9.2014 do
19.10.2014.

95/14

Petr Musil (10043), RC Přelouč. Dne 14.9.2014 dočasně vykázán za nebezpečnou hru –
nebezpečná skládka –zvednutí a otočení soupeře na zem. Ve hře a bez zranění. První
vykázání v posledních dvanácti měsících.

96/14

RC Přelouč. Dne 14.9.2014 při utkání I. Ligy Přelouč – Petrovice byl hlavní pořadatel
požádán hlavním rozhodčím o spolupráci při vykázání jednoho z diváků, který narušoval
průběh hry tím, že velmi ostře pokřikoval na hráče hostujícího klubu. Žádosti HR nebylo
vyhověno se zdůvodněním, co po něm chce, že myslel, že divák řve na něho a ne na hráče.
Podle popisu HR a přítomného coach rozhodčího pověřeného SRR ČSRU bylo po celou dobu
utkání na hráče obou týmů i na rozhodčího sprostě pokřikováno přihlížejícími diváky.
Dokonce v průběhu hry došlo k situaci, že kapitáni obou týmů prosili tribunu, aby se uklidnila
a nehrotila utkání.

DK na základě výše uvedeného konstatuje, že klub porušil ustanovení čl. 45 Soutěžního řádu
(povinnosti pořádajícího klubu) - neučinil všechna opatření pro regulérní a hladký průběh,
nezajistil pořádek v hledišti a to tím, že selhala pořadatelská služba, která neplnila své
povinnosti určené jí soutěžním řádem (čl. 48 – úkoly pořadatelské služby). V tomto případě
DK spatřuje provinění klubu a jeho pořadatelské služby a tím došlo k porušení jiných pravidel
ČSRU podle čl.46 odst. 7 DŘ. Za přestupek tohoto druhu náleží APP 1000 až 10 000 Kč.
DK považuje nemístné pokřikování a kritiku výkonu rozhodčího a hráčů obou týmů na hřišti
za nevhodné chování ve všech stupních soutěží. DK si je vědoma, že může být obtížné pro
pořadatele při utkání, kde je spousta diváků, zajistit klidný a hladký průběh akce. Za průběh
akce však pořadatel nese objektivní odpovědnost a navíc je povinna pořadatelská služba
zajistit splnění všech příkazů hlavního rozhodčího. DK se proto rozhodla v tomto případě o
uložení APP ve výši 1000 Kč.
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Trest dle čl. 46 odst. 7. DŘ – APP ve výši 1000 Kč.
DK závěrem zdůrazňuje, že řízení zápasů spadá do výlučné pravomoci rozhodčího. Jednou
ze základních hodnot ragby je respekt k soupeři a rozhodčímu. DK nebude tolerovat
neuctivé chování k členů ČSRU, k soupeři nebo rozhodčím a bude je trestat.
Současně apelujeme na kluby, aby plnily řádně své povinnosti vyplývající ze SŘ a byly
nápomocni činovníkům utkání tak, aby byl zajištěn pořádek na hřišti i v hledišti.

97/14

DK na základě zjištěné skutečnosti mění vydané rozhodnutí DK 80/14 oběžník č.
16/2014 ze dne 11.září, a to tak, že popsané provinění nespáchal hráč Michal
Junovič (11149) ale hráč Michal Juna.
80/14 Michal Juna (11149), RC Iuridica. Dne 7.9.2014 dočasně vykázán za nedovolenou
a nebezpečnou skládku. Ve hře a bez zranění. První vykázání v posledních dvanácti
měsících.

98/14

DK na základě zjištěné skutečnosti mění vydané rozhodnutí DK 81/14 oběžník č.
16/2014 ze dne 11.září, a to tak, že u hráče Marek Burian je v popsaném
provinění nesprávně uvedeno, že byl jeho zákrok bez zranění.
81/14 Marek Burian (11238), RC Bystrc Brno. Dne 7.9.2014 dočasně vykázán za úder
pěstí do obličeje soupeře po nebezpečné skládce, se zraněním. První vykázání v posledních
dvanácti měsících.

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

