Svaz národní házené
SPORTOVNĚ - TECHNICKÁ KOMISE
HK Hlinsko v Č.
Sokol Blovice
VV SNH

Věc: Rozhodnutí o neodehraném utkání I. LZ finálová sk. č.u. 812 HK Hlinsko v Č. vs Sokol Blovice
Na základě podnětu oddílu Sokola Blovice ze dne 4.4.2022, ohledně neodehraného utkání I. ligy
žen finálové skupiny č. 812 HK Hlinsko v Č. vs Sokol Blovice dne 3.4.2022, trestá STK SNH oddíl HK
Hlinsko v Č. dle DŘ-ST, oddíl B – kolektivy, čl. 7, za nesplnění povinností pořadatele utkání:
Trestem:

pokutou 500 Kč

Odůvodnění:
Dle zjištění STK SNH domácí oddíl neprovedl všechna možná opatření k přípravě hrací plochy
pro řádné odehrání utkání, např. odhrabání sněhu den před utkáním z celého hřiště, který byl
prokazatelně na hřišti, již den předem. Z výše uvedeného vyplývá, že domácí oddíl nevyvinul snahu
hřiště na utkání připravit (ať už den předem, nebo v den utkání) a tímto oddíl HK Hlinsko v Č.
porušil článek 36/a SŘ.
Dle STK SNH se nelze odkazovat na SŘ čl.60/2/a ohledně “hrubého“ porušení povinností
pořadatel, a tudíž utkání nebude dle tohoto článku kontumováno. Tuto situaci STK SNH
nepovažuje za “hrubé“ porušení povinností pořadatele. Za hrubé porušení povinností pořadatele
STK SNH považuje situace, kdy je nečinností ze strany pořadatele ohrožena bezpečnost účastníků
utkání, diváků apod.

STK SNH zároveň vyzývá oba oddíly HK Hlinsko v Č. a Sokol Blovice, aby vstoupily do jednání
ohledně stanovení nového termínu a tento dohodnutý termín sdělili STK SNH do 14.4.2022.
V případě, že nedojde k dohodě oddílů do stanoveného termínu, stanoví nový termín STK SNH.

Dle SŘ čl. 51/b/2 se prokazatelné náklady za cestovné a ubytování hradí v případě, že domácí
družstvo k utkání nenastoupí, což není tato situace. Nicméně STK SNH vyzývá oddíl HK Hlinsko
v Č., aby po domluvě s oddílem Sokola Blovice zvážil spoluúčast na prokazatelných nákladech
(cestovné, příp. ubytování) spojených s novým utkáním.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí 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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