Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 8/2014-15 ze dne 24.10.2014

DÚ STK SNH trestá oddíl 1. NH Brno dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti účastníků
soutěže – čl. 60, písm. g)
kontumačním výsledkem 0:10 a družstvu je přiznáno 0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné
povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm a),
Odůvodnění : Dne 19.10.2014 v utkání č. 63, mezi družstvy 1. NH Brno – TJ Sokol Podlázky, rozh.
Pechal R., došlo ze strany 1. NH Brno k porušení Pravidel národní házené, Oddíl 1, čl. 1, odst. 1.5,
písm. a), č. 2 , tím že při vyloučení klesl počet hráčů družstva pod pět.
Dále DÚ STK trestá oddíl NH Brno dle Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých 2014/15, oddíl
C, odst. 1, písm. b)
pořádkovou pokutou 1000.- Kč
Odůvodnění: Z důvodu za přičinění kontumačního výsledku v utkání, které nebylo dohráno.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g.
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 hráče Filípek Zdeněk, č. reg. 2292, 1. NH Brno dle DŘ – ST , oddíl A –
jednotlivci, čl. 5, písm. a),
Trestem – D ů t k a
Odůvodnění: Jmenovaný jako kapitán družstva 1.NH Brno v utkání č. 63, mezi družstvy 1. NH
Brno – TJ Sokol Podlázky, rozh. Pechal R., porušil ustanovení Pravidel národní házené, oddíl III.,
čl.10, odst. 10.1, písm. a), čísl. 3, tím, že nedostatečně plnil svoji funkci kapitána družstva a
bezprostředně po utkání nepodepsal zápis o tomto utkání.
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.
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DÚ STK SNH trestá ,na základě dodatku k zápisu o utkání č. 63 mezi družstvy 1. NH Brno – TJ
Sokol Podlázky, rozh. Pechal R, ze dne 19.10.2014, hráče utkání Novotný Marek, č. reg. 5455 - 1.
NH Brno, dle DŘ-ST-oddíl A – jednotlivci, čl. 4, odst. b),
Trestem - zastavení závodní činnosti (resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 6 měsíců. Počátek
a konec se stanovuje na dobu od 20.10.2014 do 20.4.2015, včetně.
Odůvodnění: Hráč Novotný Marek, č. reg. 5455 , po utkání č. 63 mezi družstvy 1. NH Brno – TJ
Sokol Podlázky ze dne 19.10.2014, které bylo předčasně ukončeno dle Pravidel národní házené,
Oddíl 1, čl. 1, odst. 1.5, písm. a), č. 2, opakovaně, bez oprávnění, vnikl do kabiny rozhodčího,
kterého následně urážel vulgárními výrazy a hrozil výhružkou fyzického útoku vůči rozhodčímu
tohoto utkání.
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 na základě záznamu v zápise o utkání , oddíl 1. NH Brno, dle Disciplinárního
řádu – ST – oddíl B – kolektivy , čl. 2 – neukázněné chování diváků,
TREST – 1. případ – důtka
Odůvodnění: Dne 19.10.2014 v utkání č. 63 mezi družstvy 1. NH Brno – TJ Sokol Podlázky, rozh.
Pechal R , došlo ze strany diváků k opakovaným vulgárním urážkám na adresu rozhodčího.
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, na základě podnětu rozhodčího utkání č. 58, mezi družstvy Draken Brno – TJ
Sokol Podlázky, rozh. Liška Aleš, člena SNH Louda Jaroslav,č. reg. 7980 – Sokol Podlázky, dle DŘ –
ST, oddíl A –jednotlivci, čl. 4, písm. b), trestem
Zastavením závodní činnosti ( resp. zastavení výkonu funkce) na dobu 6 měsíců. Počátek a konec
se stanovuje na dobu od 23.2.2015 do 23.8.2015, včetně . ( Trest platí pro všechny soutěže
pořádané SNH k přihlédnutí k ustanovení článku 9, DŘ).

Odůvodnění: Jmenovaný jako člen SNH v uvedeném utkání, v roli diváka, hrubými, vulgárními
výrazy , urážel rozhodčího tohoto utkání. Na základě tohoto jednání byl následně hlavním
pořadatelem vyveden. DÚ STK k postihu přistoupil na základě DŘ- Základní ustanovení, písm. h).
Trest byl určen na samé horní hranici z důvodu, že pan Louda Jaroslav v současné době je již za
obdobný přestupek, dle Disciplinárního řádu-ST-oddíl A – jednotlivci, čl. 3, písm. d), trestán. Z toho
důvodu se též začátek trestu stanovuje jak shora uvedeno.
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, na základě podnětu rozhodčího utkání č. 458,ze dne 18.10.2014, mezi
družstvy TJ Všenice – TJ Šroubárna Žatec, rozh. Jezbera Vít, hlavního pořadatele tohoto utkání
Dobrý Josef ,funkcionář – TJ Všenice, dle DŘ – ST, oddíl A –jednotlivci, čl. 4, písm. b), trestem
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Zastavením výkonu funkce na dobu 6 měsíců. Počátek a konec se stanovuje na dobu od
20.10.2014 do 20.4.2015, včetně. ( Trest platí pro všechny soutěže pořádané SNH k přihlédnutí
k ustanovení článku 9, DŘ).
Odůvodnění: Jmenovaný jako člen SNH v uvedeném utkání, v roli hlavního pořadatele utkání,
hrubými, vulgárními výrazy , urážel rozhodčího tohoto utkání. Ve svých hrubých urážkách
pokračoval i po upozornění rozhodčího. Utkání bylo přerušeno a bylo pokračováno až po zklidnění
situace kapitány družstev.
Trest byl určen na samé horní hranici z důvodu, že pan Dobrý Josef zastával funkci hlavního
pořadatele .
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 TJ Všenice, dle Disciplinárního řádu – ST – oddíl B – kolektivy , čl. 2 –
neukázněné chování diváků,
TREST – 1. případ – důtka
Odůvodnění: Oddíl TJ Všenice dne 18.10.2014 v utkání č. 458 mezi družstvy Všenice – TJ
Šroubárna Žatec, rozh. Jezbera Vít, nezajistil řádný výkon pořadatelské služby, čímž umožnil
divákům, resp. hlavnímu pořadateli, aby v průběhu celého utkání vulgárně urážel rozhodčího
zápasu.
Zároveň DÚ STK využívá svého práva a určuje jako součást disciplinárního trestu na utkání č.
480 ( Všenice-Most) a č.485 ( Všenice-Čakovice) – delegáta na úhrady pořádajícího oddílu.
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 TJ Všenice dle DŘ – ST – oddíl B – kolektivy, čl. 7, za nesplnění
povinností pořadatele dle čl. 36 SŘ SNH,
trestem – pokutou 500.- Kč
Odůvodnění: Oddíl TJ Všenice, dne 18.10.2014, jako pořadatel utkání č. 458 mezi družstvy
Všenice – TJ Šroubárna Žatec, rozh. Jezbera Vít, nezajistil řádný výkon pořadatelské služby, řádně
neseznámil hlavního pořadatele utkání s jeho povinnostmi a tím prakticky zapříčinil nevhodné
chování hlavního pořadatele při samotném utkání.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g.
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

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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