
 

Zápis z jednání disciplinární komise 
 

Rozhodnutí disciplinární komise č. 3/2018 
 
 
 

Členové komise: 
 
Lukáš Kadlec, Emil Moravec, Karel Poupě 
 
 
Program:  
 
Projednání podnětu Petra Chmelaře k porušení pravidel lakrosu v utkání mezi 
mužstvy Tricksters Bratislava LT a Brno Ravens LC. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
21. 10. 2018 se konal zápas č. 29 NFLL mezi Tricksters Bratislava LT a Brno 
Ravens LC. Podle zápisu rozhodčích při utkání došlo k potyčce mezi hráčem 
č. 13 Ravens a hráčem č. 23 Tricksters. (V zápisu došlo k omylu, když byl 
označen hráč č. 16 místo hráče č. 13.) Potyčku vyvolal podle rozhodčích hráč 
mužstva Ravens č. 13, který začal škrtit hráče mužstva Tricksters č. 23; oba pak 
upadli na zem. Postupně všichni hráči obou mužstev opustili lavičku a zapojili se 
do potyčky. 
Rozhodčí v souladu s pravidly lakrosu čl. 78.1–78.3. zápas ukončili. 
 

x x x 
 
 

Disciplinární komise zahájila řízení způsobem per rollam, členové se seznámili 
se zápisem z utkání a vyžádali si stanovisko rozhodčích, hráčů a vedoucích 
mužstev. 
 
Ze stanovisek pp. Rainera Jakische, Petra Chmelaře, Martina Kramára a Dana 
Bezecného došla disciplinární komise k závěru, že skutečně došlo k porušení 
pravidel lakrosu a proto vydala následující disciplinární rozhodnutí: 
 



 
 
 

 
 

R O Z H O D N U T Í    D I S C I P L I N Á R N Í    K O M I S E  
 

ČSML č. 3/2018 
 

ze dne 3. listopadu 2018 
 
 
 
 

Disciplinární komise ČSML ve věci nedohraného zápasu mezi Tricksters 
Bratislava LT a Brno Ravens LC, který se konal 21. 10. 2018, rozhodla po 
prošetření věci tak, že 
 
1. Hráči mužstva Tricksters č. 23 Martinu Kramárovi uděluje automatický trest 
na 1 utkání a dále zákaz účasti na dalším 1 utkání. Jmenovaný se dopustil 
disciplinárního provinění, když se účastnil potyčky s hráčem mužstva Ravens 
č. 13. 
 
2. Hráči mužstva Ravens č. 13. Danielu Haganovi uděluje automatický trest na 
1 utkání a dále zákaz účasti na dalším 1 utkání. Jmenovaný se dopustil 
disciplinárního provinění, když se účastnil potyčky s hráčem mužstva 
Tricksters č. 23. 
 
 
3. Oběma mužstvům, to je Tricksters Bratislava LT a Brno Ravens LC, se 
uděluje finanční pokuta ve výši 3 000,- Kč za to, že se jejich hráči aktivně 
zapojili do vzájemné rvačky, opustili střídačky a způsobili, že vzájemné utkání 
nebylo dohráno. Finanční pokuta bude uhrazena převodem na základě 
faktury. 
 
 
  



O d ů v o d n ě n í 
 
 
 

Disciplinární komise si nejprve vyjasnila identifikaci hráčů, kteří se zúčastnili 
vzájemné potyčky, po které následovala potyčka všech hráčů obou mužstev. 
Konstatovala, že ze svědeckých výpovědí vyplývá, že mezi oběma hráči měl 
vzájemný spor svůj dynamický vývoj, který gradoval škrcením a vzájemnou 
rvačkou. Trest komise považuje za odpovídající a shodla se na něm 
jednomyslně. 
 
Pokud jde o trest resp. finanční postih obou týmů, je třeba uvést, že komise 
považuje trest za mírný, neboť přihlédla k finanční situaci v lakrosu 
a k dopadům, které má finanční postih pro kolektivy hráčů.  
Vzhledem k udělení finančního trestu se automatický zákaz účasti na dalším 
utkání pro ostatní hráče obou mužstev promíjí.  
Komise proto zvolila trest mírnější, ale upozorňuje, že v budoucnu nebude 
k takovým excesům tolerantní. 
 
 
Poučení:  
Jednotlivec nebo kolektiv může do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat 
odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise k Výkonnému výboru ČSML, 
který uvedené rozhodnutí na tomto základě přezkoumá a následně potvrdí, 
zruší, nebo rozhodne v dané věci bez odkladu sám. Odvolání nemá odkladný 
účinek.  
 
 
 
 
V Praze dne 5. 11. 2018 
 
 
Zapsal: Karel Poupě 


