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                                                                                                                        V Plzni dne 30. října 2013 
 
 
                                  Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 15 – 2013/2014 ze dne 30. 10. 2013 
 
 
      DÚ STK SNH trestá Šrail Pavel – č. reg. 2552 – TJ Sokol Tymákov, dle Disciplinárního řádu-ST-
oddíl A – jednotlivci, čl. 4, písm. b) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi 
a urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu, první případ: a) dlouhodobá mistrovská 
soutěž 
 
TREST – zákaz startu na 6 nejbližších mistrovských utkání  (podle počtu utkání v dané soutěži) 
příslušné soutěže . 
Jedná se o utkání č.:  72, 77, 81, 88, 95, 102, pokud tato budou sehrána dle rozpisu lig. soutěží. 
 
Odůvodnění:  Jmenovaný dne 27.10.2013 v utkání č. 65 mezi družstvy TJ Sokol Tymákov  a  TJ S. 
Rokytnice , rozh. Sýkora T. ,  se jako hráč  dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi a 
urážkami vůči rozhodčímu utkání. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí DK 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 dne 30. 10.2013 zabýval Námitkou oddílu TJ Příchovice ,  zaslána dne 
27.10.2013, proti udělení ČK – 10 minut, která byla uložena trenérovi Příchovic ing. J. Levorovi, č. 
r. 3908 v utkání č. 256, mezi družstvy Sokol Krčín – TJ Příchovice, rozh. Pechal, ze dne 26.10.2013.   
    
      DÚ STK SNH rozhodl, ČK 10 min. trenérovi TJ Příchovice ing. L. Levorovi 
 
n e e v i d o v a t 
 
Odůvodnění:    Trenér TJ Příchovic obdržel v uvedeném utkání  druhého poločasu ŽK za kritiku 
rozhodčího bez vulgárnosti, vzhledem k pokračování kritiky byla následně trenérovi TJ Příchovic 
udělena ČK – 5 min.  Po této obdržené kartě odešel trenér o své vůli mimo střídačku. Poté, když se 
na střídačku vrátil mu byla rozhodčím utkání udělena ČK – 10 min. za vstup na střídačku v době 
trestu .  
      Vzhledem k tomu, že ČK- 10 min. byla udělena neoprávněně v rozporu s Pravidly SNH, bylo 
rozhodnuto, tak jak shora uvedeno. 
 
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. 
Manipulační poplatek za podání námitky se oddílu TJ Příchovice  v r a c í.  

 
      DÚ STK SNH trestá Klail Kamil – č. reg. 4633 – TJ Sokol Záluží, dle Disciplinárního řádu-ST-oddíl 
A – jednotlivci, čl. 4, písm. b) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi a 
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urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu, první případ: a) dlouhodobá mistrovská 
soutěž.   
     DÚ STK SNH dále trestá jmenovaného dle Disciplinárního řádu – ST – oddíl A – jednotlivci, čl. 2, 
písm. b) Udělení 3 červených karet stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži 
 
TREST – zákaz startu na 9 nejbližších mistrovských utkání  (podle počtu utkání v dané soutěži) 
příslušné soutěže . 
Jedná se o utkání č.:  469, 475, 484, 490, 491, 498 ,508, 514, 517,  pokud tato budou sehrána dle 
rozpisu lig. soutěží. 
 
Odůvodnění:  Jmenovaný dne 27.10.2013 v utkání č. 465 mezi družstvy Baník Most NH a  TJ S. 
Záluží , rozh. Bukovský Jar.  ,  se jako hráč  dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi a 
urážkami vůči rozhodčímu utkání. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí DK 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 oddíl TJ S. Podlázky – dle Propozic ligových soutěží pro ročník 2013/14, oddíl 
B – Technická ustanovení – čl. 12, písm. e) chybně nahlášený výsledek utkání. 
 
pokutou – 100.- Kč 
 
Odůvodnění: Jmenovaný oddíl dne 26.10.2013 – utkání č. 458 mezi družstvy TJ S. Podlázky – TJ 
Všenice, chybně nahlásil výsledek poločasu utkání ( 18:16 ( 6:9), místo správně18:16 ( 6:8) ). 
 
 
Poučení: Pořádkovou pokutu je pořadatel utkání povinen uhradit na účet SNH v termínu, dle 
ustanovení Soutěžního řádu čl. IV/20/e. 
 
     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 oddíl Sokol Krčín dle DŘ – ST – odd. B-kolektivy, čl. 2, za neukázněné 
chování diváků, TREST – 1. případ – důtkou  
 
Odůvodnění: Dne 26.10.2013 v utkání č. 56, mezi družstvy Sokol Krčín – TJ Dioss Nýřany, rozh. 
Pechal R.,  diváci v době utkání opakovaně, vulgárně uráželi rozhodčího utkání i hráče hostujícího 
celku.  
 
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 


