
Svaz národní házené 
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK 

 

 
 

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý 
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: GE Money Bank - 1722109504/0600 

www.svaznarodnihazene.cz 
 

P edseda DÚ STK SNH:    Jaroslav Holý   -   kontakt: +420 602 435 313, +420 603 932 406, e-mail: holyjar@seznam.cz 

 
 
 
 
                         Rozhodnutí DÚ STK SNH . 23/2013-14 ze dne 4.3.2014 
 
 
          DÚ STK SNH trestá   Louda Jaroslav – . reg. 7980 – Sokol Podlázky, dle Disciplinárního ádu-
ST-oddíl A – jednotlivci, l. 3, písm. d) Ud lení osobního trestu za fyzické napadení rozhod ího na 
h išti p i p erušené h e. 
 
TREST – zastavení závodní innosti , resp. výkonu funkce na 12 m síc .  Den za átku se stanovuje 
na 22.2.2014. ( Trest platí pro všechny sout že po ádané SNH). 
 
Od vodn ní: Jmenovaný dne  22.2.2014 v utkání . 4, eského poháru , sk. „K“ , mezi družstvy  
Sokol Podlázky a TJ Dioss Ný any, rozh. Adámek Jan, jako trenér družstva Sokol Podlázky 
v p erušené h e vnikl na h išt  a fyzicky napadl rozhod ího utkání a to tak, že jej rukou ude il do 
oblasti krku. 
 
 
Pou ení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky a 
odvolání dle l. 1, odst. 1,1.1, l.3, odst.3.2,3.3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
    DÚ STK SNH trestá Barabáš Michal – . reg. 11650 – Sokol Podlázky, dle Disciplinárního ádu-ST 
– oddíl C – krátkodobé sout že, l. 2, písm. c) Ud lení osobního trestu za fyzické napadení hrá e, 
trenéra, funkcioná e, po adatele nebo diváka na h išti i p i p erušené h e.  
 
První p ípad:  krátkodobé sout že. 
 
TREST – zákaz startu na 2 nejbližších utkání   p íslušné sout že .  
Jedná se o utkání .6, P, ro ník 2013/14, sk. „K“ dne 22.2.2014 a dále první utkání v novém 
ro níku P 2014/15. 
 
Od vodn ní:  Jmenovaný dne  22.2.2014 v utkání . 4, eského poháru , sk. „K“ , mezi družstvy  
Sokol Podlázky a TJ Dioss Ný any, rozh. Adámek Jan, jako hrá  družstva Sokola  Podlázky 
v p erušené h e fyzicky napadl hrá e soupe e  a to tak, že  k tomuto p ib hl, str il do n j a 
následn  mu nasadil tzv.“kravatu“ .  
 
        Pou ení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního ádu – Námitky 
        odvolání dle l. 1, odst. 1,1.1, l.3, odst.3.2,3.3 
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