Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 7/2015-16 ze dne 9.10.2015

DÚ STK revokuje Usnesení č. 6 / 2015-16 ze dne 2.10.2015 týkající se udělení osobního trestu
pro hráče TJ Všenice , Štraub Jiří, č. reg. 25261 a
v y h l a š u j e nový trest - zastavení závodní činnosti (resp.zastavením výkonu funkce) na dobu 2
měsíce. Počátek a konec se stanovuje na dobu od 28.9.2015 do 28.11.2015, včetně. Dále po
ukončení OT si jmenovaný vykoná trest za tři obdržené ČK. Tzn. stop na utkání č. 468, 474 a 483.
Odůvodnění: Hráč ŠTRAUB Jiří, č.reg.25261– dne 27.9.2015 v utkání č. 431, mezi družstvy TJ Sokol
Ejpovice – TJ Všenice, rozh. Bešta Jaroslav, v průběhu utkání v době kdy obdržel ČK – 5 min. za
nesportovní chování vůči rozhodčímu jej následně urážel vulgárními výrazy neslučitelnými
s postavením hráče utkání.
Vzhledem k tomu, že pro hráče Štrauba, č. reg. 25261 byla udělená červená karta, třetí v pořadí
v tomto soutěžním ročníku, nařizuje DÚ STK vykonat trest za tři ČK až po ukončení trestu za OT.
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 – 1. liga ženy dle SŘ – oddíl 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) .
Dále se trestá oddíl TJ Bakov /J dle Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých 2015/16, oddíl
C, odst.1, písm.a) vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které nebylo sehráno má za
následek udělení pořádkové pokuty ve výši 3.000,- Kč.
Odůvodnění: Dne 4.10.2015 v utkání č. 242 mezi družstvy SK Chomutov NH – Sokol Bakov /J, rozh.
Hejl Zdeněk došlo ze strany oddílu Sokol Bakov n/J k nedostavení se k utkání.
Na základě oznámení oddílu Sokol Bakov, ze dne 6.10.2015, kde bylo STK SNH oznámeno
vystoupení oddílu žen Sokol Bakov ze soutěže 1. liga ročník 2015/16, ke dni 6.10.2015 , DÚ STK
trestá uvedený oddíl dle Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých 2015/16, oddíl C, písm. d –
pořádkovou pokutou ve výši 15 000.- Kč.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2015/16, 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.
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DÚ STK SNH trestá oddíl TJ Sokol Vracov – 2. liga ženy „B“ dle SŘ – oddíl 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) .
Dále se trestá oddíl TJ Sokol Vracov dle Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých 2015/16,
oddíl C, odst.1, písm.a) vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které nebylo sehráno má za
následek udělení pořádkové pokuty ve výši 3.000,- Kč.
Odůvodnění: Dne 4.10.2015 v utkání č. 913 mezi družstvy Sport Klub Náchod – TJ Sokol Vracov,
rozh. Kotlář Pavel došlo ze strany oddílu TJ Sokol Vracov k nedostavení se k utkání.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2015/16, 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.
_______________________________________________________________________________
DÚ STK SNH trestá na základě zápisu o utkání č. 639, oddíl TJ Sokol Kokory za porušení Propozic
pro vrcholné soutěže 2015/16, Oddíl C- Různé, odst. 6, písm. a), 1,2 trestem,
1. případ – důtka
Odůvodnění: Jmenovaný oddíl nezajistil dne 3.10.2015 v ut. č.639, TJ Sokol Kokory – SK NH Veselí
nad Moravou, rozh. Paško Pavel, funkční časomíru, čímž porušil Propozice pro vrcholné soutěže
2015/16, jak shora uvedeno.
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 vedoucího družstva oddílu – TJ Šroubárna Žatec – Nociar Daniel, č. reg.
7853 – 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 Šroubárna Žatec, dne 4.10.2015 v ut. č. 43,
neoznačil v zápise o utkání, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – Sokol Podlázky , rozh.Malý Jan,
kapitána domácího družstva .
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 zápisu o utkání, hráče družstva TJ Plzeň Újezd, Korb Jan, č. reg.
990 – dle DŘ, oddíl A – jednotlivci, čl. 3, písm. b) – udělení osobního trestu za hrubou a
nebezpečnou hru,
trestem – zákaz startu na 3 mistrovská utkání příslušné soutěže – ( jedná se o utkání č, 53,60 a
66 )
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Odůvodnění: Jmenovaný dne 4.10.2015 v utkání č. 44, mezi družstvy TJ Plzeň Újezd a Sokol Krčín,
rozh. Sýkora Tomáš, hrubým a nebezpečným zákrokem zranil hostujícího hráče Jana Walteru, č.
reg. 10295 a to tak, že tento utrpěl zlomeninu nosu a musel být odvezen do FN Plzeň s následnou
pracovní neschopností.
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 vedoucího družstva oddílu – TJ Přeštice – Šatra Petr, č. reg. 5428 – 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 Přeštice, dne 4.10.2015 v ut. č. 244,
neoznačil v zápise o utkání, mezi družstvy HK Hlinsko – TJ Přeštice, rozh.Šimánek, kapitánku
hostujícího družstva .
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 Sokol Krčín, dle Disciplinárního řádu – ST –
oddíl B – kolektivy, čl. 2 – neukázněné chování diváků,
TRESTEM – 1. případ – důtka
Odůvodnění: Dne 4.10.2015 v utkání č. 245 , mezi družstvy Sokol Krčín – Sokol Dobruška, rozh.
Váca J., došlo v průběhu utkání ze strany části diváků k neukázněnému chování směřující k osobě
pana rozhodčího. A to i přesto, že byli upozorněni hlavním pořadatelem na nevhodné chování.
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

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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