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Titl. 
Lubomír VAŠINA 
Trenér Volejbalového klubu Ostrava, z. s. 
 
 

V Praze, 21. února 2017 
 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČVS (dále jen DK) 
   

Disciplinární komise ČVS (dále DK ČVS) projednala na svém zasedání dne 20.02.2017 v 
Praze agresivní chování trenéra pana Lubomíra Vašiny v utkání EX-JRI-B č. 43 (VK Ostrava – 
Green Volley Beskydy) hraném dne 29.01.2017 – opakované výhružné chování vůči druhému 
rozhodčímu. Tímto trenér porušil Pravidla volejbalu (PV) pravidlo 21.2.3 (uskutečnění 
tělesného napadení, agresivní nebo výhružné jednání).  

Účastníci jednání: členové DK pp. Ebert, Molcar, Pejpal, Škoda, Vaniš 
DK ČVS se seznámila se všemi podklady - zápis z utkání, písemné vyjádření prvního a 

druhého rozhodčího, provinilého trenéra, VK Ostrava, rodičů a hráčů VK Ostrava a dopisem 
zaslaným MUDr. Olejárem (uvedeno pouze z evidenčních důvodů) jelikož MUDr. Olejár není 
účastníkem jednání a považuje je za natolik průkazné, že nevyžadovala, v souladu s čl. 14 
disciplinárního řádu volejbalu (dále DŘV) osobní účast provinilého na jednání DK ČVS. P. Vašina 
právo účasti neuplatnil. 

DK ČVS rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění trenéra Lubomíra Vašiny, 
které podle čl. 2 odst. 1a, 1e kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních 
předpisů ČVS a porušení norem morálky a ukládá mu podle čl. 5 odst.1b, 1d DŘV jako 

 
trest 

zákaz výkonu funkce (ZVF) na 4 měsíce a peněžitou pokutu (PP)  5.000,-  Kč  
(pěttisíckorunčeských). 

Trest ZVF se týká všech funkcí uvedených v zápise o utkání (T; AT; D; M) a platí ve všech 
mistrovských i nemistrovských utkáních řízených orgány ČVS všech stupňů. 

 
Trest je nepodmíněný. 

 
Účinnost trestu je od 29.01.2017 

 
Zdůvodnění:   
Trenér pan Lubomír Vašina se dopustil agrese ve smyslu pravidel volejbalu (PV) prav. 21.2.3. 
(uskutečnění tělesného napadení, agresivní nebo výhružné jednání) tím, že opakovaně 
vyhrožoval druhému rozhodčímu fyzickým napadením. Po skončení hry porušil PV pravidlo 
21.3.3.1 (povinnost setrvat mimo soutěžní/kontrolovaný prostor po zbytek utkání), vrátil se 
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do kontrolovaného prostoru a opětovně vyhrožoval rozhodčímu. Při ukládání trestu považuje 
DK   ČVS za přitěžující okolnosti dle DŘV článek 21 odst.: 
e) provinilý se dopustil jednání při práci s mládeží 
f) dopustil se provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně potrestán 

(31.3.2015 – trest za agresivní chování vůči rozhodčímu). 
 
Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí DK ČVS má potrestaný, ve smyslu článku 22, odst. 1-5 DŘV, 
právo na odvolání k odvolacímu orgánu druhého stupně a to písemně po zaplacení poplatku 
ve výši dle přílohy 1, DŘV do dvaceti dnů od odeslání rozhodnutí. 

 Uloženou PP musí potrestaný uhradit nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy bylo 
rozhodnutí zasláno a v této lhůtě vyrozumět DK ČVS o uhrazení pokuty. (DŘV čl. 7, odst. 3). 
 
S pozdravem 
 

  
 
   
 
 
 
 
Ing. Ivan IRO 
CVF General Secretary / Generální sekretář ČVS 
E-mail: iro@cvf.cz 
 
 

Co: Výbor Volejbalového klubu Ostrava, s.z. 
Sekretariát ČVS 

 


