Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 23/2015-16 ze dne 2.6.2016
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.
2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže
v daném soutěžním ročníku. ( Jedná se o utkání 853, pokud nebude uvedeno jinak).
Odůvodnění: Jmenovaná, jako vedoucí družstva TJ Plzeň - Újezd , dne 29.5.2016 v ut. č. 850,
mezi družstvy TJ Plzeň - Újezd – Sokol Blovice „A“ , rozh. Šimice Václav, nevyplnila v zápise o
utkání v kolonce „Domácí“ , název domácího družstva.
Vzhledem k tomu, že u jmenované se jedná po dobu jednoho roku již o druhý obdobný
přestupek, DÚ rozhodl jak shora uvedeno. (Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 4/2015-16 ze dne
18.9.2015)
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 oddíl Draken Brno dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti účastníků
soutěže – čl. 60, písm. e)
kontumačním výsledkem 0:10 a družstvu je přiznáno 0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné
povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm a)
Odůvodnění: Dne 29.5.2016 v utkání č. 697, mezi družstvy Draken Brno – TJ Sokol Svinov, rozh.
Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 235 ,
který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 10 ŽK.(
608,617,627,631,641,651,668,674,683 a 689). Jmenovaný nastoupil v utkání ve kterém měl dle DŘ
– oddíl A – jednotlivci, čl. 2, písm. a), s přihlédnutím k DŘ – základní ustanovení – písm.f), vysloven
zákaz startu na dvě nejbližší utkání po udělené 10 ŽK.
_______________________________________________________________________________
DÚ STK SNH trestá oddíl Draken Brno dle Propozic pro vrcholné soutěže dospělých 2015/16,
oddíl C. Různé, odst. 1, písm. b) – vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které bylo sehráno,
pořádkovou pokutou 1000.-Kč
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Odůvodnění: : Dne 29.5.2016 v utkání č. 697, mezi družstvy Draken Brno – TJ Sokol Svinov, rozh.
Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 235 ,
který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 10 ŽK.(
608,617,627,631,641,651,668,674,683 a 689). Jmenovaný nastoupil v utkání ve kterém měl dle DŘ
– oddíl A – jednotlivci, čl. 2, písm. a), s přihlédnutím k DŘ – základní ustanovení – písm.f), vysloven
zákaz startu na dvě nejbližší utkání po udělené 10 ŽK.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2013/14, oddíl C, odst. 1, písm. g.
_______________________________________________________________________________
Dále DÚ STK SNH trestá oddíl Draken Brno, dle DŘ-ST-Odd. B – kolektivy, čl. 4 – neoprávněný
start hráče v utkání,
TRESTEM – udělením pořádkové pokuty 500.- Kč
Odůvodnění: Dne 29.5.2016 v utkání č. 697, mezi družstvy Draken Brno – TJ Sokol Svinov, rozh.
Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 235 ,
který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 10 ŽK.(
608,617,627,631,641,651,668,674,683 a 689). Jmenovaný nastoupil v utkání ve kterém měl dle DŘ
– oddíl A – jednotlivci, čl. 2, písm. a), s přihlédnutím k DŘ – základní ustanovení – písm.f), vysloven
zákaz startu na dvě nejbližší utkání po udělené 10 ŽK.
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové
soutěže dospělých 2013/14, oddíl C, odst. 1, písm. g.
_______________________________________________________________________________
DÚ STK SNH trestá Mikulka Libor, č. reg. 235 – Draken Brno dle DŘ – ST – Oddíl A – Jednotlivci,
čl. 6, písm.a) za neoprávněný start- porušení ustan. čl. 2, písm. a)
Trestem – zákaz startu na 3 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže ( jedná se o utkání č.
707, 713 a 717).
Odůvodnění: Dne 29.5.2016 v utkání č. 697, mezi družstvy Draken Brno – TJ Sokol Svinov, rozh.
Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 235 ,
který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 10 ŽK.(
608,617,627,631,641,651,668,674,683 a 689). Jmenovaný nastoupil v utkání ve kterém měl dle DŘ
– oddíl A – jednotlivci, čl. 2, písm. a), s přihlédnutím k DŘ – základní ustanovení – písm.f), vysloven
zákaz startu na dvě nejbližší utkání po udělené 10 ŽK.
______________________________________________________________________________
DÚ STK SNH trestá Skalník Jaromír, č. reg. 976 - vedoucí družstva – Draken Brno dle DŘ – ST
– Oddíl A – Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start – porušení ustan. čl. 2, písm. a)
TRESTEM - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 5 mistrovských utkání příslušné
soutěže . ( jedná se o utkání č. 707, 713 , 717 .725, 732 )
Odůvodnění: Jmenovaný jako vedoucí družstva nerespektoval ustanovení DŘ – ST čl.2, písm. a) a
dopustil, aby hráč družstva Draken Brno, Mikulka Libor, č. reg. 235 nastoupil po obdržení 10 ŽK
k utkání, ve kterém měl vysloven zákaz startu dle DŘ - čl. 2, písm. a).
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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.
DÚ TK SNH trestá, na základě záznamu v zápisu o utkání, kapitána družstva Sokol Podlázky,
Barabáš Michal. č. reg. 11650, dle DŘ – ST – Oddíl A-jednotlivci, čl. 3, písm.c)
Trestem – zastavením závodní činnosti ( resp. zastavením výkonu funkce) na dobu od 3.6.2016 –
do 3.11.2016 .
Odůvodnění: Jmenovaný dne 28.5.2016 v utkání č. 122 ( 1. liga muži), mezi družstvy TJ Přeštice –
Sokol Podlázky, rozh. Baumruk Jan, ve 22. minutě druhého poločasu, po odpískání, v přerušené
hře, fyzicky napadl hráče soupeře.
Výše trestu byla stanovena též s přihlédnutím k DŘ – základní ustanovení, písm. e).
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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