Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 23/2013-14 ze dne 4.3.2014

DÚ STK SNH trestá Louda Jaroslav – č. reg. 7980 – Sokol Podlázky, dle Disciplinárního řáduST-oddíl A – jednotlivci, čl. 3, písm. d) Udělení osobního trestu za fyzické napadení rozhodčího na
hřišti při přerušené hře.
TREST – zastavení závodní činnosti , resp. výkonu funkce na 12 měsíců. Den začátku se stanovuje
na 22.2.2014. ( Trest platí pro všechny soutěže pořádané SNH).
Odůvodnění: Jmenovaný dne 22.2.2014 v utkání č. 4, Českého poháru , sk. „K“ , mezi družstvy
Sokol Podlázky a TJ Dioss Nýřany, rozh. Adámek Jan, jako trenér družstva Sokol Podlázky
v přerušené hře vnikl na hřiště a fyzicky napadl rozhodčího utkání a to tak, že jej rukou udeřil do
ramene.

Poučení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu – Námitky a
odvolání dle čl. 1, odst. 1,1.1,čl.3, odst.3.2,3.3
________________________________________________________________________________

DÚ STK SNH trestá Barabáš Michal – č. reg. 11650 – Sokol Podlázky, dle Disciplinárního řádu-ST
– oddíl C – krátkodobé soutěže, čl. 2, písm. c) Udělení osobního trestu za fyzické napadení hráče,
trenéra, funkcionáře, pořadatele nebo diváka na hřišti i při přerušené hře.
První případ: krátkodobé soutěže.
TREST – zákaz startu na 2 nejbližších utkání příslušné soutěže .
Jedná se o utkání č.6, ČP, ročník 2013/14, sk. „K“ dne 22.2.2014 a dále první utkání v novém
ročníku ČP 2014/15.
Odůvodnění: Jmenovaný dne 22.2.2014 v utkání č. 4, Českého poháru , sk. „K“ , mezi družstvy
Sokol Podlázky a TJ Dioss Nýřany, rozh. Adámek Jan, jako hráč družstva Sokola Podlázky
v přerušené hře fyzicky napadl hráče soupeře a to tak, že k tomuto přiběhl, strčil do něj a
následně mu nasadil tzv.“kravatu“ .
Poučení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu – Námitky
odvolání dle čl. 1, odst. 1,1.1,čl.3, odst.3.2,3.3
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