Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 22/2015-16 ze dne 27.5.2016
DÚ STK trestá oddíl TJ Vřeskovice – 2. liga muži „A“ , za neukázněné chování diváků v utkání č.
493, mezi družstvy TJ Vřeskovice - TJ Všenice, rozh. ing. Jíra Pavel, ze dne 22.5.2016, dle DŘ – ST
– oddíl B – kolektivy, článek 2
trestem – 1. případ - důtka
Odůvodnění: V uvedeném utkání diváci v průběhu celého zápasu vulgárními výroky uráželi hráče
hostujícího družstva i rozhodčího utkání. Rozhodčí musel na zklidnění situace požádat
pořadatelskou službu o sjednání pořádku, což se částečně podařilo.
Po odpískání konce utkání udělil rozhodčí ještě dvě ČK – 5 min. hráčům za vzájemné držení. Na
toto rozhodnutí reagovala část diváků domácího celku tak, že vnikla na hřiště a musela zakročit
pořadatelská služba společně s vedením TJ Vřeskovice, kteří diváky vytlačili mimo hřiště, čímž
zamezili napadení aktérů utkání.
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 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 22.5.2016 v ut.č. 118
mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Sokol Nezvěstice, rozh. Jezbera V., nevyplnil v zápise o
utkání , v kolonce „Domácí“, název domácího družstva.
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 oddílu TJ Sokol Kyšice „A“, Křen František, 3.2.1949, 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
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Odůvodnění: Jmenovaný jako vedoucí družstva TJ Sokol Kyšice „A“ dne 22.5.2016 v utk. č. 492,
mezi družstvy TJ Sokol Kyšice – TJ Příchovice „A“, rozh. Rauch Petr, nesprávně vyplnil hráče
domácího celku Fren Jiří, č, reg. 1741 – místo správného Freml Jiří.
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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