Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 3/2018-19 ze dne 13.8.2018
DÚ STK SNH na základě podnětu dle DŘ, čl. 1, po provedeném dodatečném prošetření rozhodla
zpětně potrestat hráče TJ Plzeň – Újezd, Bešta Simon, č. reg. 25713 trestem dle DŘ ST , odd. A, čl.
3, písm. b) – udělením osobního trestu za hrubou a nebezpečnou hru,
trest – zákaz startu na 3 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže ( OP dorostenců ZOSK )
Odůvodnění: Jmenovaný v utkání č. 15 MČR dorostu, konaném dne 24.6.2018 ve Stupně, mezi
družstvy TJ Sokol Krčín – TJ Plzeň – Újezd, rozh. Malý a Sýkora, v prostoru, kde se nenacházel míč a
hra se pohybovala v jiných místech, fauloval hráče soupeře Jana Pavlíka, č.reg. 26455, tak, že tento
střet nečekal a po pádu na zem u něho nastala nevolnost a po přerušení hry byl ošetřen přivolanou
RZS. Utkání následně nedohrál. Za tento přestupek byla hráči Beštovi udělena ŽK za nesportovní
chování.
DÚ STK SNH na základě písemných záznamů aktérů utkání, svědků i vlastním šetřením došla
k závěru, že trest uložený v utkání (ŽK) byl nedostatečný a vzhledem k povaze přestupku měla být
udělena ČK-OT. Vzhledem k tomu, že z dostupných materiálů, nelze prokázat úmyslné napadení
soupeře a zřejmě se jednalo pouze o dohrání hráče, který o protihráči nevěděl a nezpevnil své tělo
proti nárazu, rozhodl DÚ jak shora uvedeno a to i s přihlédnutím, že je třeba takovýto způsob hry
trestat.
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 oznámení jednatele oddíl TJ Litohlavy, 2. liga muži „A“ dle
Propozic pro Vrcholné soutěže dospělých 2018/2019, odd.C, odst. 1, písm. c) - vystoupení družstva
z ligové soutěže po podání řádné přihlášky a před zahájením soutěží,
pořádkovou pokutou ve výši 10 000.- Kč
Odůvodnění: Jmenované družstvo se 10.8.2018 odhlásilo, po podání řádné přihlášky, z účasti
v soutěžním ročníku, 2018/2019, 2. ligy mužů, skupina „A“, čímž porušilo ustanovení shora
uvedených propozic.
Oddíl TJ Litohlavy žádám o zaplacení uloženého fin. postihu ve stanovené lhůtě dle SŘ, čl. 20,
písm.e) – do 21. srpna 2018.
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