Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 4/2015-16 ze dne 18.9.2015
DÚ STK SNH trestá vedoucí družstva oddílu – TJ Plzeň - Újezd – Kučerová Stanislava, č. reg.
27858, 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 Plzeň - Újezd , dne 6.9.2015 v ut. č. 808, mezi
družstvy TJ Plzeň - Újezd – TJ S. Podlázky , rozh. Baumruk Jan, nevyplnila v zápise o utkání
v kolonce „soutěž“ , správně název soutěže ( 2. liga „A“) .
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 vedoucí družstva oddílu – TJ Šroubárna Žatec – Popelková Žaneta, 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.
2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže
v daném soutěžním ročníku
Odůvodnění: Jmenovaná, jako vedoucí družstva TJ Šroubárna Žatec, dne 13.9.2015 v ut. č. 221,
mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Přeštice, rozh. Malý Jan, vyplnila v zápise o utkání špatně
číslo tohoto utkání ( místo správného 221 je napsáno 810) . Jedná se o druhý případ, viz.
Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 25/2014-15 ze dne 11.6.2015.
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, na základě záznamu rozhodčího uvedeného v zápise o utkání, oddíl Sokol
Kyšice dle DŘ – oddíl B – kolektivy, čl. 5 – (Za nerespektování platných směrnic a příkazů
nadřízeného orgánu SNH).
TREST - 1. případ – důtka
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Odůvodnění: Jmenovaný oddíl dne 12.9.2015 v utkání č. 414, mezi družstvy Sokol Kyšice – NH
Řevnice, rozh. Bláha Jiří, nezajistil v utkání rozhlasovou relaci, kterou mu ukládá SŘ SNH, dle čl.
20, písm. b) a dále Propozice Vrcholných soutěží dospělých 2015/16 – odd. C, čl. 6, písm. a).
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 SK NH Veselí nad Mor., dle Disciplinárního řádu – ST – oddíl B –
kolektivy , čl. 2 – neukázněné chování diváků,
TREST – 1. případ – důtka
Odůvodnění: Dne 13.9.2015 v průběhu utkání č. 624 mezi družstvy SK NH Veselí nad Mor – Mor.
Slavia Brno, rozh. Jurtík Pavel, došlo ze strany diváků v průběhu celého utkání k urážkám jak
hostujích hráčů, tak rozhodčího utkání. Tyto urážky pokračovaly i po opatření ze strany hlavního
pořadatele, který byl nucen jednoho diváka vyvést z areálu hřiště.
Zároveň DÚ STK využívá svého práva a určuje jako součást disciplinárního trestu na utkání č.
634 ( Veselí nad Mor.- Dobruška) dne 27.9.2015 – 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
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