Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK
Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 28 – 2013/2014 ze dne 24.4.2014

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – Sokola Podlázky – Žanta Kamil, č. reg. 3185 –
dle DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
1. případ – důtka
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva Sokola Podlázky, dne 13.4.2014 v ut. č. 471, mezi
družstvy Sokol Podlázky – TJ AVIA Čakovice, rozh. Buřval Jaroslav., neuvedl v zápise o utkání
název domácího družstva .
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 postupuje dle DŘ –Základní ustanovení – článek 35, písm. a) , podnět k řešení KR
SNH týkající se porušení pravidel SNH ze strany pana rozhodčího Buřval Jaroslav.
Odůvodnění: Jmenovaný jako rozhodčí v utkání č. 471, mezi družstvy Sokol Podlázky – TJ AVIA
Čakovice, ze dne 13.4.2014 , převzal od vedoucího družstva Sokola Podlázky zápis o utkání , který
nebyl řádně vyplněn. ( Chybí v kolonce A – Domácí, název domácího týmu) , čímž porušil
ustanovení Pravidel SNH, oddíl I. , Rozhodčí a jeho pomocné orgány, čl. 1, písm. c)
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, na základě žádosti hráče Filípka Zdeňka , č.reg. 2292 – 1. NH Brno , ze dne 22.
dubna 2014 o prominutí zbytku trestu , dle DŘ – Zákl. ustanovení, čl. 33 r o z h o d l , částečně
vyhovět žádosti a
snížit
disciplinární trest, který mu byl udělen dne 10.10.2013, dle DŘ – sazebník trestů, oddíl A –
jednotlivci čl. 4 b) – udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči
rozhodčímu, první případ – zákaz startu z 9 nejbližších mistrovských utkání na 7 nejbližších
mistrovských utkání.
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Odůvodnění: Hráči byl dne 6.10.2013 v utkání č. 37, mezi družstvy TJ Sokol Tymákov a 1. NH
Brno, rozh. Bukovský Jaroslav udělen OT za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči
rozhodčímu, dle DŘ – sazebník trestů, oddíl A – jednotlivci čl. 4 b) .
DÚ STK SNH na základě žádosti hráče Filípka o prominutí zbytku trestu s přihlédnutím k jeho
aktivitám pro rozvoj nár. házené a dále na základě vlastního šetření, tak i vyjádření rozhodčího
utkání, došel k rozhodnutí, že snížení trestu z devíti na sedm nejbližších mistrovských utkání je
dostačující. Dále se DÚ domnívá, že uložený trest splnil výchovný účel.
Hráč může nastoupit od 11.5.2014 v utkání č. 91 1. NH Brno – TJ. S. Rokytnice .
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 oddíl DIOSS Nýřany dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti účastníků
soutěže – čl. 60, písm. e)
kontumačním výsledkem 0:10 a družstvu je přiznáno 0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné
povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm a)
Odůvodnění: Dne 20.4.2014 v utkání č. 78, mezi družstvy TJ DIOSS Nýřany – TJ S. Nezvěstice,
nastoupil za družstvo TJ DIOSS Nýřany neoprávněně hráč Nachtman Marek, č. reg. 11915 , který
v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. Vzhledem
k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo porušeno tímto ustanovení DŘ – ST
– čl. 2, písm. a).
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

DÚ STK SNH trestá oddíl DIOSS Nýřany dle Propozic pro vrcholné soutěže dospělých 2013/14,
oddíl C. Různé, odst. 1, písm. b)
pořádkovou pokutou 500.-Kč
Odůvodnění: Dne 20.4.2014 v utkání č. 78, mezi družstvy TJ DIOSS Nýřany – TJ S. Nezvěstice,
nastoupil za družstvo TJ DIOSS Nýřany neoprávněně hráč Nachtman Marek, č. reg. 11915 , který
v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. Vzhledem
k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo porušeno tímto ustanovení DŘ – ST
– čl. 2, písm. a).
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2013/14, oddíl C, odst. 1, písm. g.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

DÚ STK SNH trestá Nachtman Marek, č. reg. 11915 – DIOSS Nýřany dle DŘ – ST – Oddíl A –
Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start – porušení ustan. čl. 2, písm. a) DŘ - ST
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trestem – zákaz startu na 2 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže ( jedná se o utkání č.
84 a 89).
Odůvodnění: Jmenovaný hráč obdržel v soutěžním ročníku 2013/14 celkem 5 ŽK. ( 4 ŽK v utkáních
č. 12,21,38 a 60 – jako hráč TJ S. Nezvěstice a 1 ŽK v utkání č. 72 jako hráč DIOSS Nýřany). Dle DŘ –
ST – čl. 2, písm. a) měl automaticky zastavenou činnost na utkání č. 78, DIOSS Nýřany – TJ S.
Nezvěstice. Toto ustanovení však nebylo dodrženo a hráč Nachtman Marek v uvedeném utkání
byl zapsán na soupisku družstva DIOSS Nýřany.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

DÚ STK SNH trestá Lev Josef, č. reg. 3335 - vedoucí družstva – DIOSS Nýřany dle DŘ – ST –
Oddíl A – Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start – porušení ustan. čl. 2, písm. a) DŘ – ST
TRESTEM - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 4 mistrovská utkání příslušné soutěže .
( jedná se o utkání č. 84, 89, 94 a 101)
Odůvodnění: Jmenovaný jako vedoucí družstva nerespektoval ustanovení DŘ – ST čl.2, písm. a) a
dopustil, aby hráč družstva DIOSS Nýřany Nachtman Marek – č. reg. 1191 nastoupil po obdržení
pěti ŽK k dalšímu , následujícímu utkání. Jedná se o utkání č. 78, mezi družstvy TJ DIOSS Nýřany –
TJ S. Nezvěstice.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

DÚ STK SNH se zabývala uděleným OT pro vedoucího družstva, Havlík Jaromír – č. reg. 22516 –
TJ Sokol Rokytnice , ke kterému došlo dne 24.4.2014 v utkání č 75 mezi družstvy Sokol Svinov – TJ.
Sokol Rokytnice, rozh. Liška Aleš. DÚ STK se na základě dostupných informací rozhodla vedoucího
družstva Jaromíra Havlíka dále
netrestat
Odůvodnění: Jmenovaný v shora uvedeném utkání v 58 minutě porušil ustanovení Pravidel NH,
oddíl III. – Družstvo, čl. 7, písm. a), tím, že svévolně opustil vymezený prostor střídačky a mimo
hřiště následně kritizoval , bez vulgárností výkon rozhodčího, za což následně obdržel OT.
DÚ STK se domnívá, že udělený trest na hřišti je v dané situaci dostačující a není třeba dalšího
postihu

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 hráče Švec Josef – č. reg. 9824 – SSK Vítkovice, dle Disciplinárního řádu-SToddíl A – jednotlivci, čl. 4, písm. b) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi
a urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu, první případ: a) dlouhodobá mistrovská
soutěž
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TREST – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání (podle počtu utkání v dané soutěži)
příslušné soutěže .
Jedná se o utkání č.: 690, 684, 691, 698, 708, 714.
Odůvodnění: Jmenovaný dne 20.4.2014 v utkání č. 675 mezi družstvy TJ Sokol Osek nad Bečvou a
SSK Vítkovice , rozh. Šotner J. , se jako hráč dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi a
urážkami vůči rozhodčímu utkání.
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 oddíl – TJ Avia Čakovice – dle Propozic pro vrcholné soutěže 2013-14 , čl.
B – technická ustanovení, odst. 12, písm. e
TREST – pořádkovou pokutou 100.- Kč.
Odůvodnění: Oddíl TJ Avia Čakovice, dne 20.4.2014 v ut. č. 477, chybně nahlásil zpravodajci
poločasový stav utkání TJ Avia Čakovice – Baník Most 9:10, místo správného 10:9, čímž porušil
shora uvedené ustanovení propozic.
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 vedoucího družstva oddílu – SK Chomutov NH – ing. Čihař Vojtěch,– dle DŘ
– ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
1. případ – důtka
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva SK Chomutov NH dne 13.4.2014 v ut. č. 272,
mezi družstvy SK Chomutov NH – TJ Příchovice, rozh. Hejl Zdeněk, neuvedl v zápise o utkání
označení kapitána domácího družstva .
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 postupuje dle DŘ –Základní ustanovení – článek 35, písm. a) , podnět k řešení KR
SNH týkající se porušení pravidel SNH ze strany pana rozhodčího Hejl Zdeněk.
Odůvodnění: Jmenovaný, jako rozhodčí utkání ut. č. 272, mezi družstvy SK Chomutov NH – TJ
Příchovice, dne 13.4.2014, převzal od vedoucího domácího družstva neúplně vyplněný zápis o
utkání ( neuvedeno označení kapitána domácího družstva . )
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.

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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