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Disciplinárna komisia  ČSML 
                                                                             Karel Poupě Predseda 

Vykoukových 2  
Praha 5, PSČ 153 00 
Česká republika 

 
 
 

V Bratislave dňa 12.11.2018 
 
 
 

VEC: Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie ČSML 
 

 
Dňa 5.11.2018 rozhodla Disciplinárna komisia ČSML o udelení automatického trestu na 

jeden zápas a ďalej zákaz účasti na ďalšom zápase pre hráča  mužstva Tricksters č. 23 

Martina Kramára a to z dôvodu potýčky s hráčom mužstva Ravens č. 13. Voči tomuto 

rozhodnutiu podávam v mene lakrosového klubu Tricksters nasledovné 

  
O  D V O L  A N  I  E 

 
Zápas medzi LT Tricksters a LT Ravens, ktorý bol odohraný počas ligového kola NFLL, 

ktoré sa konalo v dňoch 20.-21.10.2018 Bratislave, prebiehal až do momentu, kým sme 

nezískali značný gólový náskok  podľa nášho názoru v rámci pravidiel fair play, aj keď je 

potrebné poznamenať, že rozhodcovia pri posudzovaní zákrokov počas predmetného 

zápasu zvolili „voľnejší meter“.   

Do zápisu zo stretnutia vložil hlavný rozhodca (P. Chmelař) komentár, ktorý 

jednoznačne opisuje predmetný incident medzi hráčom Tricksters a Ravens, citujem „V 54 

minute došlo k potyčke medzi TRI 23 a RAV 16, RAV 16 bez dôvodu  (bez aktivity hráča TRI 

23) začal škrtiť hráča TRI 23.“.  Z toho jednoznačne vyplýva, že hráč Tricksters Martin 

Kramár nebol iniciátorom predmetnej potýčky. Disciplinárna komisia aj napriek uvedenej 

skutočnosti „ohodnotila“ obidvoch aktérov potýčky rovnakým trestom. Takéto posudzovanie 
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sa javí ako nespravodlivé, najmä keď hráč Martin Kramár vôbec nemal záujem o žiadnu 

potýčku („nevyvíjal žiadnu aktivitu“ –  citácia z komentáru zo stretnutia spísaného hl. 

rozhodcom) a neskôr sa iba snažil vymaniť z uvedeného škrtenia zo strany hráča Ravens. 

Okrem toho sa v rámci fair play hráč Martin Kramár išiel následne ospravedlniť za predmetný 

incident jednak rozhodcom, ako aj kapitánovi mužstva Ravens, a to aj napriek tomu, že hráči 

Tricksters neboli iniciátormi predmetnej potýčky.   Musíme poznamenať, že zo Zápisu zo 

stretnutia nevyplýva ani žiadne udelenie osobného trestu do konca stretnutia pre Martina 

Kramára a tak by sa nemalo ani aplikovať ustanovenie o automatických trestoch uvedené 

v prílohe A Kontrolného a disciplinárneho poriadku ČSML. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedeným okolnostiam, považujeme trest pre hráča Tricksters 

Martina Kramára za neprimerane prísny a preto žiadame, aby Disciplinárna komisia ČSML 

zvážila tieto argumenty a zmenila svoje rozhodnutie tak, že by upustila od akéhokoľvek 

trestu, alebo ho preklasifikovala na podmienečný trest.  

 
  

S pozdravom 
 
 

   Martin Kramár 
       Prezident  

     Tricksters lacrosse teamu    


