Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK
Rozhodnutí DÚ STK SNH . 3-2013/14 ze dne 6. 8. 2013
DÚ STK SNH se na základ žádosti oddílu KNH MS Brno ze dne 30.7.2013 rozhodla prominout
zbytek trestu hrá i Lama Vít, . reg. 5101, který mu byl vyhlášen rozhodnutím STK . 21 ze dne
17.5.2013.
Od vodn ní: Jmenovaný v utkání . 697 KNH MS Brno – SK Autonot Jihlava, r. Paško P. , fyzicky
napadl protihrá e, za což mu byl ud len trest, dle D – ST oddíl A – jednotlivci l. 3
c) – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání p íslušné sout že,
s p echodem trestu (1 utkání) do nového sout žního ro níku 2013/14.
Jmenovaný si odpykal trest v podob 5 ti utkání.
Dále bylo p ihlédnuto k tomu, že po dobu jednoho roku nebyl jmenovaný nijak
ešen DÚ STK SNH a též k vyjád ení rozhod ího utkání.
Dále se DÚ STK SNH domnívá, že uložený trest splnil výchovný ú el.
Pou ení:
Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky
a odvolání dle l. 1, odst. 1.1, l. 3, odst. 3.2, 3.3.
DÚ STK SNH rozhodla na základ žádosti oddílu KNH MS Brno o prominutí zbytku trestu pro hrá e
Ondroušek Michal, . reg. pr kazu 18836 ze dne 30.7.2013, a to tento trest nepromíjet.
Od vodn ní: Jmenovanému byl DÚ STK SNH uložen na základ rozhodnutí ze dne 28.4.2013
disciplinární trest dle D – ST oddíl A – jednotlivci l. 4 b) – ud lením osobního
trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami v i rozhod ímu – první
ípad: a) dlouhodobá mistrovská sout ž – TREST – zákaz startu na 8 nejbližších
mistrovských utkání p íslušné sout že s p echodem trestu ( 1 utkání) do nového
sout žního ro níku 2013/14.
Jmenovaný si odpykal trest v podob sedmi utkání.
DÚ STK SNH se domnívá, že k povaze provin ní není výchovné tento trest promíjet.
Pou ení:
Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky
a odvolání dle l. 1, odst. 1.1, l. 3, odst. 3.2, 3.3.
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