
 

 

Z  Á  P  I  S   č. 1 

z jednání Disciplinární komise ČSML, z. s. 

konaného dne 11. března 2018 v Malešicích 

 

 

 

Přítomni:  Lukáš Kadlec, Emil Moravec, Karel Poupě 

 

Program:  1. Podnět Pavla Došlého k projednání odpuštění automatického  
          trestu Michala Rozkota, hráče JMA 
 
         2.  Volba předsedy Kontrolní a disciplinární komise 
 
 
K bodu 1. 
 
Disciplinární komise projednala žádost Pavla Došlého, aby bylo upuštěno od 
automatického trestu pozastavení činnosti na následující 1 utkání za udělení 
trestu ve hře. 
Důvod žádosti byl komentář rozhodčích uvedený v zápise po utkání č. 12 
boxlakrosové ligy. 
 
Disciplinární komise se nejprve seznámila se zápisem z utkání /viz příloha/. 
V zápise z utkání se uvádí: „ Trest ve hře pro domácího hráče č. 26 v čase 42:35 
– za úspěšné bodnutí hole / při přechodu do útoku údajně host držel a č. 26 se 
ohnal, tzn. nijak zvlášť hrubě, leč nedbale /“. 
 
K tomu Disciplinární komise požádala o vysvětlení rozhodčího Petra Beka, který 
uvedl, že trest byl udělen oprávněně, nicméně vysvětlující komentář měl sloužit 
k tomu, aby nebyl udělen vyšší trest než automatické pozastavení činnosti na 
následující utkání. 



 Disciplinární komise jednomyslně rozhodla takto: 
 

 
ROZHODNUTÍ DISIPLINÁRNÍ KOMISE č. 1 / 2018 

 
Disciplinární komise ČSML, z. s. ve věci  hráč č. 26. JMA Michala Rozkota 
rozhodla o udělení automatického trestu pozastavení činnosti na 1 následující 
utkání za trest při hře. 
 
Odůvodnění:  Automatický trest ve hře má v souladu s Disciplinárním řádem 
za následek pozastavení činnosti na následující utkání. 
 
Podle názoru členů Disciplinární komise ani nelze rozhodnout v těchto 
případech jinak. 
Jedinou možnou výjimkou by dle názoru komise byl případ, když by došlo 
prokazatelně k závažnému pochybení rozhodčích v neprospěch hráče. 
V daném případě se tak nestalo. 
 
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 
dnů u VV ČSML, z. s.  Podání odvolání nemá odkladný účinek. 
 
    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
K bodu  2  - Volba předsedy Kontrolní a disciplinární komise 
 
Přítomni:  Lukáš Kadlec    ........................... 
 
                   Emil  Moravec  ..........................  
 
                   Karel  Poupě ................................... 
 
               
Po krátké diskuzi byl předsedou Kontrolní a disciplinární komise zvolen: 

Karel Poupě 

 

V Praze dne 11. března 2018 

        Zapsal: Karel  Poupě 


