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DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Pan HANZEL Martin
TJ Baník Karviná o.s.

Rozhodnutí disciplinární komise ČSJu.
Vážený pane,
Na základě zprávy hlavního rozhodčího soutěže a sportovního ředitele soutěže z M ČR mužů
ze dne 06.11.2010 a v souladu s ustanoveními disciplinárního řádu ČSJu, Vám DK ČSJu za
vaše nesportovní jednání vůči soupeři, kterého jste se dopustil na výše uvedené soutěži,

zastavuje závodní činnost na 6 /šest/ měsíců nepodmíněně.
od 10.05.2011 – do 10.11.2011
Odůvodnění:
Dle výše uvedených zpráv HR a SŘ z výše uvedené soutěže v utkání /finále oprav hmotnostní
kategorie do 73 kg/ jste záměrně udeřil hlavou soupeře Michala Kutače /Sokol Hr. Králové/
do obličeje, /tzv. hlavička/. Toto své jednání jste opakoval v krátkém okamžiku podruhé. Za
toto své jednání jste byl diskvalifikován HANSOKU MAKE z celé soutěže. A dále byl případ
předán k dořešení k disciplinární komisi ČSJu.
Dle výše uvedených zpráv měl Vámi zvolený způsob provedení přestupku /hlavička/ za cíl
z Vaší strany soupeře nejen vyvést z konceptu, ale přímo jej zranit. Jedná se o zakázané
jednání použité přímo proti soupeři. Z tohoto pohledu byl přestupek velmi společensky
nebezpečný a lze jej zařadit do provinění se zvlášť přitěžující okolností.
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSJu je možno se do 15 ti dnů ode dne oznámení nebo doručení
tohoto rozhodnutí dle článku 4.3. DŘ.odvolat k VV ČSJu.
DK ČSJu ukládá sportovnímu klubu TJ Baník Karviná, o.s. předložit průkaz JUDO pana
Martina Hanzela na sekretariát ČSJu k provedení záznamu o výměře disciplinárního trestu.

V Praze 10.05.2011

S pozdravem
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předseda disciplinární komise ČSJu
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Ing. Pavel Volek v.r.
generální sekretář ČSJu
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