Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 3/2015-16 ze dne 3.9.2015
DÚ STK SNH trestá, na základě dodatku k zápisu o utkání č. 2, mezi družstvy TJ Sokol Rokytnice
– TJ Sokol Podlázky, rozh. Václavek Jan, ze dne 30.8.2015, hráče utkání Jurečka Petr, č. reg. 11391
– TJ Sokol Rokytnice, dle DŘ-ST-oddíl A – jednotlivci, čl. 4 odst.b),
Trestem – zastavením závodní činnosti (resp.zastavením výkonu funkce) na dobu 3 měsíců.
Počátek a konec se stanovuje na dobu od 31.8.2015 do 31.11.2015, včetně.
Odůvodnění: Hráč Jurečka Petr, č.reg. 11391 – po ukončení utkání č. 2, mezi družstvy TJ Sokol
Rokytnice – TJ Sokol Podlázky, rozh. Václavek Jan, ze dne 30.8.2015, se jako hráč dopustil
nesportovního chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu utkání. DÚ přistoupil k výši
trestu i z toho důvodu, že jmenovaný následně po uvedené kritice neprojevil žádnou lítost a za své
chování se neomluvil.
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 na základě zprávy rozhodčího, trestá oddíl TJ Sokol Rokytnice, dle Disciplinárníh řádu –
ST – oddíl B – kolektivy, čl. 2 – neukázněné chování diváků,
TRESTEM – 1. případ - důtka
Odůvodnění: Dne 30.8.2015 v utkání č. 2 , mezi družstvy TJ Sokol Rokytnice – TJ Sokol Podlázky,
rozh. Václavek Jan, došlo bezprostředně po ukončení utkání ze strany části diváků
k neukázněnému chování směřující k osobě pana rozhodčího.
Dále DÚ STK SNH vzala na vědomí zprávu rozhodčího utkání, která se týká rozhlasové relace
během utkání a d o p o r u č u j e hlavnímu pořadateli následujících utkání TJ Sokol Rokytnice,
řídit se ustanovením SŘ čl. 20, písm.d) - v maximální míře využívat domácího rozhlasu, nejen k
propagaci tělovýchovy, ale během utkání při přerušené hře i k objektivnímu a klidnému
vysvětlování pravidel v souvislosti s rozhodnutím rozhodčího.
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 Sokol Tymákov „B“ – Derahová Ladislava, č.
reg. 7811, dle DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či
vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
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1. případ – důtka
Odůvodnění: Jmenovaná, jako vedoucí družstva TJ Sokol Tymákov „B“, dne 29.8.2015 v ut. č.
804, mezi družstvy TJ Sokol Tymákov „B“ – Spartak Modřany, rozh. Holý Jaroslav, nevyplnila
v zápise o utkání správně kolonku „ soutěž“ . Místo 2. liga „A“, pouze 2. liga.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.
DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – TJ Sokol Podlázky – Ulman Radek, č. reg.
5668, 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: Jmenovaný, jako vedoucí družstva TJ Sokol Podlázky, dne 30.8.2015 v ut. č. 806,
mezi družstvy TJ Sokol Podlázky – Baník Most NH, rozh. Málek Jan, nevyplnil v zápise o utkání
správně kolonku „ soutěž“ . Místo 2. liga „A“, pouze 2. liga.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – Draken Brno – Skalník Jaromír, č. reg. 976,
dle DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
3. případ – – zákaz výkonu funkce na 2 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže v daném
soutěžním ročníku – pokud nebude uvedeno jinak, jedná se o utkání č. 608 a 617.
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva TJ Draken Brno, dne 30.8.2015 v ut. č. 602,
mezi družstvy Draken Brno – TJ Stará Ves, rozh. Maiwaelder Jiří, nevyplnil v zápise o utkání číslo
brankáře domácího družstva.
Výše trestu byla určena s přihlédnutím k základnímu ustanovení DŘ, písm. f), kdy jmenovaný
byl za opakovaný přestupek před uplynutím jednoho roku již trestán.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.
DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu TJ Příchovice – Bešta Zdeněk – č. reg. 606, 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: Jmenovaný, jako vedoucí družstva TJ Příchovice, dne 30.8.2015 v ut.č. 403 mezi
družstvy TJ Příchovice – Sokol Záluží, rozh. Adámek Jan, nevyplnil v zápise o utkání , v kolonce
„Hosté“, název hostujícího družstva.
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Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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