Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 6/2014-15 ze dne 10.10.2014
DÚ STK SNH trestá Netušil Martin – č. reg. 5177 – TJ Sokol Kyšice, dle Disciplinárního řádu – ST
– oddíl A – jednotlivci, čl. 4, písm. b). Udělení osobního trestu za nesportovní chování s
vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu.
Trest – zastavení závodní činnosti na dobu 4 měsíců. Počátek a konec se stanovuje na dobu od
5.10.2014 do 5.2.2015, včetně.
Odůvodnění: Jmenovaný dne 4.10.2014 v utkání č. 440 mezi družstvy TJ Sokol Kyšice – TJ
Šroubárna Žatec, rozh. Václavek Jan, se jako hráč dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi
a urážkami vůči rozhodčímu utkání. DÚ přistoupil k výši trestu i z toho důvodu,že jmenovaný
obdržel v uvedeném utkání ŽK a ČK-5, též za nesportovní chování.
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 Sokol Kyšice, dle Disciplinárního řádu – ST – oddíl B – kolektivy ,
čl. 2 – neukázněné chování diváků,
TREST – 1. případ – důtka
Odůvodnění: Dne 4.10.2014 v průběhu utkání č. 440 mezi družstvy TJ Sokol Kyšice – TJ Šroubárna
Žatec, rozh. Václavek Jan, došlo ze strany diváků , v areálu hřiště k odhození dýmovnice, která
pak musela být po přerušení hry, na pokyn rozhodčího , hlavním pořadatelem uhašena.
K důtce bylo přistoupeno i z toho důvodu,že oddíl TJ Sokol Kyšice za provinění diváků nebyl po
dobu 12 ti měsíců trestán.
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ 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 – TJ Sokol Tymákov – Majer Václav, č. reg.
9230, 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 TJ Sokol Tymákov, dne 5.10.2014 v ut. č. 47,
mezi družstvy TJ Sokol Tymákov – Draken Brno, rozh. Václavek Jan., uvedl v zápise o utkání
chybné číslo utkání ( 46 ), místo správného 47 .
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Poučení: Proti rozhodnutí DÚ 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 – Sokol Svinov – Strnišťová Kateřina, č. reg.
2996, 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: Jmenovaná, jako vedoucí družstva Sokol Svinov, dne 5.10.2014 v ut. č. 919, mezi
družstvy Sokol Svinov – TJ Spartak Modřany, rozh. Jezbera Vít, uvedla v zápise o utkání chybné
číslo utkání ( 646 ), místo správného 919 . Dále ve stejném zápise uvedla v kolonce – vedoucí
družstva- své jméno, které neodpovídá jménu uvedenému na reg. průkazu.
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ 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 SK Chomutov NH – dle Propozic vrcholných soutěží dospělých pro
ročník 2014/15, oddíl B – Technická ustanovení – čl. 12, písm. e) chybně nahlášený výsledek
utkání.
pokutou – 100.- Kč
Odůvodnění: Jmenovaný oddíl dne 5.10.2014 – utkání č. 245 mezi družstvy SK Chomutov NH – NH
Hlinsko v Č., chybně nahlásil výsledek poločasu utkání ( 14:9 , místo správně 9:4 ).
Poučení: Pořádkovou pokutu je pořadatel utkání povinen uhradit na účet SNH v termínu, dle
ustanovení Soutěžního řádu čl. IV/20/e.
Proti rozhodnutí DÚ 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 vedoucí družstva oddílu – TJ Sokol Opatovice /Labem – Lupoměská
Hana, č. reg. 3294, 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: Jmenovaná, jako vedoucí družstva TJ Sokol Opatovice/L. , dne 5.10.2014 v ut. č.
921, mezi družstvy TJ Sokol Opatovice /Labem – Sport klub Náchod , rozh. Adámek Jan,
nevyplnila v zápise o utkání , v kolonce – Domácí - podpis vedoucího.
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ 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 vedoucí družstva oddílu – Sokol Blovice – Fiala Josef, č. reg. 29337, 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
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Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva Sokol Blovice , dne 4.10.2014 v ut. č. 239, mezi
družstvy Sokol Blovice - Sokol Krčín, rozh. Toman Ivo, nevyplnil v zápise o utkání , v kolonce –
Domácí - podpis vedoucího.
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ 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 postoupil všechny shora uvedené přestupky spadající do kompetence KR SNH, dle
Disciplinárního řádu, čl. 35, písm. a), KR SNH k dalšímu možnému projednání.

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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