DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Oběžník č. 14/2022 ze dne 21. červen 2022
132/22 RC Tatra Smíchov. Dne 11.6.2022 se mužstvo Tatry B nedostavilo k utkání finálové
nadstavbové části ligy U16 – RC Dragon Brno vs. RC Tatra Smíchov. Klub oznámil dne
6.6.2022 na STK, že se k utkání z důvodu početné marodky a zranění hráčů nedostaví. STK
ČSRU shledala ze strany klubu Tatra Smíchov 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.
133/22 RC Babice. Dne 11.6.2022 se mužstvo Babic nedostavilo k utkání finálové nadstavbové
části ligy U16 – RK Petrovice vs. RC Babice. Klub oznámil dne 31.5.2022 na STK, že se
k utkání z důvodu malého počtu hráčů nedostaví. STK ČSRU shledala ze strany klubu Babice
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. Druhé
přestupek klubu v posledních 12 měsících. DK proto rozhodla o udělení APP ve výši 2000
Kč.
Trest dle čl. 46 odst. 2. DŘ – APP ve výši 2000 Kč.
134/22 Filip Křivý (107995), RC Dragon Brno. Dne 12.6.2022 v utkání U14 vyloučen za
nebezpečnou hru – úmyslné prorážení. Ve hře, s míčem a se zraněním. Za přestupek tohoto
druhu náleží trest zastavení závodní činnosti na dva týdny až tři měsíce. DK vzala za
prokázané, že vyloučený hráč při prorážení obrany zasáhl ramenem hlavu soupeře, který
musel být po nárazu vystřídán. HR v prvním okamžiku hráči udělil ŽK, ale s ohledem na
rasanci provedeného útoku na hlavu a bez snahy o provedení kličky, se rozhodl o udělení
ČK. Hráč nebyl doposud trestán. S přihlédnutím k výše uvedenému se rozhodla DK udělit
trest v jeho spodní části tak, aby s ohledem na soutěžní kalendář zahrnoval dva zápasy
(jeden turnaj MČR ragby 7 U14 dne 19.6.2022 a jeden zápas v podzimní části až bude znám
soutěžní kalendář).
Trest dle čl. 41 odst. 4. DŘ - zastavení závodní činnosti od 12.6.2022 do
18.9.2022.
V současné chvíli není sportovní kalendář na nadcházející sezónu znám.
Disciplinární komise jakožto disciplinární orgán rozhodující v rámci 1. instance ve
chvíli, kdy vydá ČSRU přesný sportovní kalendář mládeže pro podzim roku 2022,
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 elektronicky (e_mailem) na adresu dozorcirada@rugbyunion.cz a
v kopii také na adresu disciplinarnikomise@rugbyunion.cz. 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

