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                     Rozhodnutí DÚ STK č. 32 - 2013/2014  ze dne 29.5. 2014 
 
 
 
 
     DÚ STK SNH postupuje dle DŘ –Základní ustanovení – článek 35, písm. a) ,  podnět k řešení KR 
SNH týkající se porušení pravidel SNH ze strany pana rozhodčího Kotlář Pavel. 
 
 Odůvodnění: Jmenovaný, jako rozhodčí utkání   č. 306,  mezi družstvy HK Hlinsko v Č. – TJ 
Příchovice,  dne 26.5.2014,  nenapsal do zápisu konečný stav utkání a takto neúplný zápis předal 
k podpisu kapitánům a vedoucím zúčastněným družstev, čímž porušil ustanovení Pravidel  SNH, 
oddíl 1, čl. 1, písm. l, bod 1 . 
 
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 zástupce oddílů HK Hlinsko v Čechách a TJ Příchovice dle ST oddíl A 
jednotlivci, čl. 5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího družstva 
vyplývajících ze SŘ a pravidel NH. 
 
Bonaventurová Ilona č reg. 2424 - ved. družstva HK Hlinsko v Čechách 
Kvapilová Šárka č.reg. 2411  - kapitánka družstva HK Hlinsko v Čechách 
Kydlíčková Dana č. reg. 625 - ved. družstva TJ Příchovice 
Levorová Jolana č. reg. 12985 – kapitánka družstva TJ Příchovice 
 
 
1. případ – důtka 
 
Odůvodnění:  Jmenované podepsaly  po ukončení zápasu , zápis o utkání  č. 306,  mezi družstvy HK 
Hlinsko v Č. – TJ Příchovice,  dne 26.5.2014, rozh. Kotlář Pavel, a to i přesto, že v zápise chyběl 
konečný stav utkání, čímž porušily ustanovení Pravidel SNH, čl. 10, písm. a, čísl. 3, resp. 
ustanovení SŘ – čl. 56, písm. g. 
 
 
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 vedoucího družstva oddílu – TJ Stará Ves  –  Kříž David, č. reg. 10388,– dle 
DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího 
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH. 
 



Strana 2 (celkem 2) 

Svaz národní házené  Rozhodnutí DÚ STK č. 32 - 2013-14  ze dne 29.5. 2014 

1. případ – důtka 
 
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva TJ Stará Ves,  dne 24.5.2014   v ut. č. 112,  mezi 
družstvy TJ Stará Ves – DIOSS Nýřany, rozh. Šimánek P.,  uvedl v zápise o utkání chybné číslo 
utkání ( 105), místo správného 112 .  
 
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 se rozhodl na základě žádosti hráče oddílu TJ DIOSS Nýřany,   Lev Jakub – č. reg. 
12770  o prominutí zbytku trestu, ze dne 28.5.2014,  kterého se dopustil dne 27.4.2014 v ut.č. 84 

mezi družstvy TJ Sokol Rokytnice – TJ DIOSS Nýřany, rozh. Pechal Robert, a to tento trest  
 
n e p r o m í j e t. 
 
Odůvodnění:  Jmenovanému  byl udělen trest dle Disciplinárního řádu-ST-oddíl A – jednotlivci, čl. 
4, písm. b)  na 7 soutěžních utkání , kdy  jako hráč  se dopustil nesportovního chování 
s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu utkání, kterého urážel slovními výrazy neslučitelnými 
s postavením hráče utkání. V tomto svém jednání pokračoval i po skončení utkání.  
     DÚ STK se domnívá, že hráč samotný neprojevil žádnou lítost, zejména po utkání, kdy místo 
patřičné omluvy rozhodčímu, jej naopak dále urážel slovními výrazy neslučitelnými s postavením 
hráče v tomto utkání. A tuto lítost patřičným způsobem nedal najevo i v dopise zaslaném na DÚ 
STK SNH.  
 
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 
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