Svaz národní házené
SPORTOVNĚ - TECHNICKÁ KOMISE
Oddíly NH, Rozhodčí NH, Komise SNH
V Nymburce 12.12.2015
Výklad článku 65 bod c Soutěžního řádu
čl. 65 Soutěžního řádu:
Vystoupí-li družstvo předčasně ze soutěže (po rozlosování) nebo je-li vyloučeno:
a) je oddíl povinen uhradit příslušnému řídícímu orgánu pořádkovou pokutu dle propozic soutěže,
b) u dlouhodobé soutěže je považováno za sestupující a je přeřazeno do nejnižší soutěže,
c) jsou výsledky jeho utkání anulovány, ale v platnosti zůstávají všechny tresty, udělené karty, soupisky a
statistické údaje z těchto utkání. V případě vystoupení či vyloučení družstva ze soutěže před termínem pro
ukončení úprav v soupiskách dle čl. 32 je soupiska tohoto družstva platná do tohoto termínu, nikoliv dle
čl. 31.
Z článku 65 bod c) vyplývá, že jsou anulovány pouze výsledky a tudíž se ruší pouze související statistiky. Další
statistiky uvedené v článku zůstávají v platnosti a teprve následná zrušená utkání se považují za
neuskutečněné, tzn.:
1. Karty
- Všechny udělené karty z anulovaných utkání se EVIDUJÍ.
2. Pokuty za udělené karty
- Pokuty udělené všem družstvům se ŘÍDÍ dle bodu 1.
3. Tresty
- Tresty odpykané v anulovaných utkáních se považuji za VYKONANÉ, následná zrušená utkání se do
výkonu trestu NEZAPOČÍTÁVAJÍ.
4. Tabulka slušnosti
- Vystoupivší družstvo se v tabulce slušnosti uvádět NEBUDE.
5. Soupisky
- V soupiskách ostatních družstev je utkání s anulovaným výsledkem ZAPOČÍTÁNO jako řádný start.
- Platnost soupisky vystoupivšího družstva se řídí SŘ. Pokud vystoupí v podzimní části soutěže ruší se 28.2.
následujícího roku, pokud v jarní části zůstává v platnosti do konce soutěžního roku.
6. Střelci
- Vzhledem k regulérnosti soutěže střelců se vstřelené branky z těchto utkání RUŠÍ.
7. Diváci
- Diváci se z anulovaných utkání EVIDUJÍ.
Schváleno výkonným výborem SNH dne 12. 12. 2015
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