Svaz národní házené
SPORTOVNĚ - TECHNICKÁ KOMISE
TJ S. Opatovice n/L
Sokol Rokytnice
DÚ STK SNH
VV SNH

Věc: Rozhodnutí o námitce TJ S. Opatovice proti kontumaci utkání Sokol Rokytnice vs TJ S.
Opatovice (č.u. 92) za neoprávněný start
Sportovně-technická komise SNH po projednání námitky oddílu TJ S. Opatovice n/L ze dne
27.4.2022 proti všem trestům uvedených v Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 8/2021-22 ze dne 22.4.2022
ohledně neoprávněného startu hráče Václava Bittnera č.reg. 1986 v utkání 1. ligy mužů č.u. 92
mezi družstvy Sokol Rokytnice a TJ S. Opatovice n/L dne 15.4.2022 a z toho plynoucích trestů pro
hráče samotného, vedoucího družstva Jindřicha Hrušku č.reg. 2046 a kontumace utkání
v neprospěch TJ S. Opatovice vč. pokut z toho plynoucích rozhodla takto:
námitka se ZAMÍTÁ a potvrzuje uvedené Rozhodnutí DÚ STK SNH v plném rozsahu

Odůvodnění:
DÚ STK SNH vycházela mj. z Pravidel NH, které uvádějí v oddíle II – Hřiště a inventář, čl. 9.1.
– Povinnosti a práva hráčů odst. c) „Každý hráč MUSÍ být před utkáním zapsán v zápise o utkání,
jinak NESMÍ ke hře nastoupit.“
Z originálu zápisu o utkání č. 92 potvrzeného mimo jiné i jím samotným je jednoznačně
doložitelné, že vedoucí družstva Jindřich Hruška č.reg. 1986 neuvedl hráče Václava Bittnera č.reg.
1986 v seznamu hráčů družstva TJ S. Opatovice nad Labem.
Zároveň bylo jednoznačně prokázáno, že hráč Václav Bittner č.reg. 1986 k předmětnému
utkání nastoupil a zasáhl do průběhu hry.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že došlo k porušení platných pravidel a řádů SNH,
konkrétně k neoprávněnému startu hráče za družstvo TJ S. Opatovice nad Labem v utkání č. 92.
Toto provinění STK SNH při projednávání námitky shledala jako jednoznačně prokázané.
Při udělování trestů následně DÚ STK SNH postupoval v souladu s platnými řády SNH:
1. dle ustanovení SŘ čl. 60/1/e vyhlásil kontumační výsledek v neprospěch provinivšího se
družstva a udělil z této skutečnosti vyplývající peněžité tresty dle ustanovení Propozic vrcholných
soutěží dospělých 2021/22 a DŘ SNH.
2. dle ustanovení DŘ – Sazebník trestů čl. A/6/a potrestal vedoucího družstva i hráče
zákazem startu na příslušný počet utkání
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Dle ustanovení DŘ čl. 36/b je disciplinární orgán při stanovení trestu za disciplinární
provinění zásadně vázán druhy trestů uvedených v Sazebníku trestů a jejich dolní a horní hranicí.
Vzhledem k povaze přestupku pak DÚ STK SNH stanovil trest vůči hráči na dolní hranici
sazby uvedené v Sazebníku trestů a zároveň využil ustanovení DŘ čl. 11/a a trest udělený hráči
podmínečně odložil na zkušební dobu na dolní hranici doby trvání. Start hráče v následujících
utkání byl tudíž umožněn.
STK SNH při projednávání námitky neshledala pochybení v postupu DÚ STK SNH v této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí STK SNH lze podat odvolání dle Disciplinárního řádu – Námitky a
odvolání dle čl. 1, odst. 1.2, čl. 4, odst. 4.2, 4.3.
V Ostravě dne 10. 5. 2022

Gřes Martin v.r.
předseda STK SNH
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