
ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ  Z.S.  

Zápis z jednání disciplinární komise 
Online 

11. 2. 2022, 24. 2. 2022 

Účastníci:  
- Online: Lucie Šebelová, Petr Pešák, Zdeněk Snášel, Martin Lužný   

Předmět: 
- Počet stopek hráče Petra Šnajdra na základě dřívějších utkání a počet stopek hráčky 

Veronika Čarvašová, a to s ohledem na nadcházející Play-off. Věc již byla dříve DK 
projednávána. 

Projednání: 
- DK obdržela dne 11. 2. 2022 žádost od STK o vyjádření se k výše uvedenému trestu pro 

Petra Šnajdra a Veroniku Čarvasovou (pozn. projednáváno dříve) a zda bude ve věci vydáno 
rozhodnutí, kdy a případně proč věc nebude řešena, a to zejm. s ohledem na blížící se play 
off, aby nedošlo k nedorozumění. 

- Na základě výše uvedeného se DK jednomyslně shodla na odeslání sdělení, že V. Čarvašová 
nebude více řešena a hráč Petr Šnajdr má stopku na 2 zápasy. 

- Dotaz byl položen rovněž ze strany SK RG Prostějov, kterému bylo dne 18. 2. 2022 
odpovězeno ve stejném duchu. 

- DK byla následně konfrontována s rozdílným názorem VV, který dle DŘ provádí jeho 
výklad. 

- Na základě toho DK opětovně zasedala dne 23. 2. 2022, kdy po debatě ohledně výkladu DŘ 
k výše popsanému jednání došla ke stejnému závěru, jak je výše uvedeno. 

- DK obdržela vyjádření VV k tomuto jednání – podle výkladu VV má být stopka na 1 zápas. 
VV současně upozornila na skutečnost, že DK měla zahájit disciplinární řízení, jestliže 
chtěla hráče trestat 2 stopkami. 

- S názorem VV se všichni členové DK neztotožnili, přičemž v této souvislosti byla navržena 
do dalších soutěžních ročníků obměna DŘ, na kterém začne DK postupně pracovat a toto 
přednese na příští VH.
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