Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 25/2014-15 ze dne 11.6.2015
DÚ STK SNH trestá vedoucí družstva oddílu – TJ Šroubárna Žatec – Žaneta Popelková č. reg.
4311 – 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 Šroubárna Žatec, dne 7.6.2015 v ut. č. 854,
mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – Jiskra Raspenava, rozh. Václavik Aleš, v zápise o utkání
neoznačila kapitána/ku domácího celku, čímž porušila ustanovení SŘ , čl. 56, písm.f).
Zároveň přeposílám toto rozhodnutí KR SNH jako podnět k případnému postihu
rozhodčího tohoto utkání za porušení Pravidel národní házené, článku 1, odst. 1.3, písm.
b).
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řáduNámitky a odvolání dle čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.
__________________________________________________________________________
DÚ STK trestá dle DŘ - ST, oddíl B- kolektivy, čl. 5, oddíl TJ Sokol Kokory – 2. liga muži „B“
v utkání č. 708 konaného dne 6.6.2015 mezi družstvy TJ Sokol Kokory - SK Veselí nad
Moravou NH, rozhodčí Paško Pavel, za nerespektování platných směrnic a příkazů nadřízeného
orgánu SNH.
1. případ – důtka
Odůvodnění: Jmenovaný oddíl nesplnil ustanovení „Propozic vrcholných soutěží dospělých –
ročník 2014-2015“ oddíl C, článek 6 odst.a/2 – v utkání nebyl funkční ukazatel skóre na hřišti.
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 Sokol Bakov – 2.liga ženy „B“ dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti
účastníků soutěže – čl. 60, odst.1 písm. a) kontumačním výsledkem 10:0 a družstvu je přiznáno
0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm a)
Odůvodnění : Dne 7.6.2014 v utkání č. 853, mezi družstvy TJ Přeštice „B“ – TJ Sokol Bakov, rozh.
Slavík V., došlo ze strany Sokola Bakov k nedostavení se k utkání.
Dále DÚ STK dále trestá oddíl TJ Sokol Bakov dle Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých
2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. a)
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pořádkovou pokutou 3.000,- Kč
Odůvodnění: Elektronickou poštou dne 6.7.2015 bylo oznámeno, jednatelem oddílu Sokola Bakov
p. Pánkem, sekretariátu SNH že „z důvodu náhlé a velmi nepříjemné velké marodky musí omluvit
družstvo Bakova ze zápasu druhé Ligy žen dne 7.6.2015 proti Přešticím B.
Do dnešního dne ale nebylo toto tvrzení doloženo zasláním žádné lékařské zprávy, ani STK se
k dnešnímu dni k tomuto případu nevyjádřilo, a nebyl nařízen nový termín 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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