Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK
V Plzni dne 6.3.2018

Rozhodnutí DÚ STK SNH č.12/2017-18 ze dne 27.3. 2018
DÚ STK SNH na základě podnětu SE SNH, trestá dle DŘ – I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy,
čl.8,( nezaplacení uloženého peněžitého trestu všech druhů v předepsaném termínu) , oddíl SK
Chomutov NH
trestem – 2. případ – pokuta 1000.- Kč
a vyhlášením náhradního termínu plnění – nejpozději do 5. dubna 2018
Odůvodnění: Jmenovaný oddíl se bez řádné omluvy a ve stanoveném termínu neomluvil a
následně se nedostavil k utkání Českého poháru, čtvrtfinále – ženy, skupina A, pořádaného dne
27.1.2018 ZOSK v Plzni. Na základě tohoto provinění mu byla uložena finanční pokuta dle Propozic
44. Ročníku Českého poháru dospělých, Odd. B - Technická ustanovení, odst. 10, písm. C, ve výši
11 000.- Kč a dále 2 000.- Kč. ( startovné pořadateli akce ).
Viz. Rozhodnutí DÚ STK SNH č.10/2017-18 ze dne 30.1. 2018.
Následně oddíl SK Chomutov NH nereagoval ani na uloženou důtku viz. Rozhodnutí DÚ STK SNH
č.11/2017-18 ze dne 6.3. 2018, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k opatření jak shora uvedeno.
Dále DÚ SNH vyzývá, na základě podnětu sekretáře, oddíl SK Chomutov NH k úhradě finanční
částky 5 066,51 .- Kč, - vypořádání FŘ se splatností do 31.12.2017 a
Uhrazení příspěvku na rozhodčí ve výši 5 627.- Kč, která taktéž nebyla uhrazena v termínu do
28.2.2018.
Se shora uvedených důvodů je nutno zaplatit celkovou částku ve výši 24 693,51.- Kč a to do
uvedeného termínu ( 5.4.2018). V opačném případě se oddíl vystavuje zastavení závodní činnosti
dle DŘ-ST, odd. B – kolektivy, čl. 8, ods. 3.
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 Finále ČP dospělých, trenéra družstva TJ
Přeštice – muži, Brada Václav, č. reg. 604, dle DŘ, odd. A- jednotlivci, čl. 3, odst. d, Udělení
osobního trestu za fyzické napadení rozhodčího i při přerušené hře v době konání
utkání nebo bezprostředně po něm.
TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 12 měsíců ( od 25.3.2018 do
25.3.2019)
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Odůvodnění: Jmenovaný dne 24.3.2018 v utkání č. 1, Finále ČP dospělých v Plzni, mezi družstvy TJ
Přeštice . TJ Plzeň Újezd, rozh. Václavik, Sýkora, hrubým a vulgárním způsobem urážel rozhodčího
utkání Tomáše Sýkoru, za což obdržel ČK- OT. Ve svém jednání nadále pokračoval i po utkání a
v prostoru, kde se vypisují zápisy jmenovaného fyzicky napadl. Od svého jednání upustil až po
zásahu dalších přítomných osob.
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

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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