Zápis ze zasedání disciplinární komise Českého nohejbalového svazu, konaného dne 9.3.2016
v zasedací místnosti hotelu GLOBUS, Praha 4-Horní Roztyly, Gregorova 2115/10.

Přítomni: Vladimír Mašát, Ivan Králík, Ladislav Kratochvíl, členové disciplinární komise a dále hráč
Martin Spilka, pozvaný k projednání svého disciplinárního provinění.
Jednání zahájil v 16,00 hodin Ladislav Kratochvíl, předseda komise.
Uvedl, že zasedání komise svolal zejména k novému projednání disciplinárního provinění hráče
Martina Spilky, kterého se měl dopustit při utkání Extraligy družstev mužů TJ Slavoj Český Brod proti
TJ Spartak Čelákovice dne 27.9.2015.
Komise znovu projednala disciplinární provinění hráče Martina Spilky, registrační číslo ČNS 170,
kterého se měl dopustit při utkání play-out Extraligy družstev mužů 2015 mezi domácím družstvem TJ
Slavoj Český Brod a hostujícím družstvem TJ Spartak Čelákovice dne 27.9.2015 a to za jeho účasti.
Komise po slyšení jmenovaného, provedení listinných důkazů a důkazu kamerovým záznamem
TVCOM.cz rozhodla takto. Martin Spilka, člen oddílu nohejbalu TJ Spartak Čelákovice, registrační číslo
ČNS 170, se dopustil disciplinárního provinění tím, že bezprostředně po dosažení rozhodujícího
vítězného bodu posledního zápasu utkání, vyběhl ze své hráčské lavičky do středu hřiště, stáhl si
kalhoty a směrem k hráčské lavičce soupeře vystrčil holou řiť. Komise je názoru, že toto jeho chování
měli rozhodčí kvalifikovat jako provinění hrubým nesportovním chováním ve smyslu ustanovení
článku 10.3 Pravidel a potrestat jej červenou kartou. Protože tak rozhodčí neučinili, komise kvalifikuje
uvedené disciplinární provinění Martina Spilky jako hrubé nesportovní chování ve smyslu ustanovení
článku 10.3 Pravidel a smyslu ustanovení článku 8.2A), prvá odrážka Disciplinárního řádu. Komise jej
potrestala dle stejného ustanovení zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání Extraligy
družstev mužů a dle ustanovení článku 8.1B Disciplinárního řádu a ustanovení 77 hospodářské
směrnice peněžitou pokutou ve výši 1 000,- Kč. Provinilec již vykonal polovinu trestu v posledním kole
play out Extraligy družstev mužů dne 17.10.2015 a to na základě zrušeného disciplinárního
rozhodnutí ze dne 6.10.2015. Druhou polovinu trestu zákazu závodní činnosti vykoná v prvém kole
Extraligy družstev mužů 2016. Bližší odůvodnění tohoto rozhodnutí obsahuje jeho písemné
vyhotovení, které je přílohou tohoto zápisu.
Komise pak projednala některé organizační záležitosti. Komise vzala na vědomí, že výkonný výbor
jmenoval čtvrtým členem komise Miroslava Jakoubka.
Ladislav Kratochvíl informoval o průběhu a závěrech konference Českého nohejbalového svazu,
konané dne 6.3.2016 v Nymburce. Zejména o schválených změnách disciplinárního a soutěžního
řádu, o připravovaných nových webových stránkách svazu a členské kartě svazu.
Komise pak delegovala na semináře rozhodčích Ladislav Kratochvíla na seminář, konaný dne
13.3.2016 v Modřicích a Vladimíra Mašáta na seminář, konaný dne 3.4.2016 v Nymburce.

Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise v.r.

