
Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý
tel./fax: 242 429 249, mobil: 721 820 755, GSM brána: 603 646 441, bankovní spojení: GE Moneyl Bank - 1722109-504/0600

e-mail: narodnihazena@cuscz.cz www.svaznarodnihazene.cz

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

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 2/2014-15 ze dne 11.9.2014

DÚ STK SNH se zabýval námitkou oddílu KNH Chomutov ze dne 9.9.2014 proti trestu
v Rozhodnutí DÚ STK SNH č.1/2014-15 ze dne 6.9.2014, týkající se porušení Propozic pro vrcholné
soutěže 2014/15, Oddíl C- Různé, odst. 6, písm. a), 1,2. a rozhodl

námitku uznat jako oprávněnou

Odůvodnění:     Na základě dodatečného šetření, výpovědi pana rozhodčího utkání i dalších
účastníků utkání, bylo zjištěno,že funkční ukazatel skore ( ruční) i funkční časomíra ( kulaté hodiny
–  minutovky)   byly  v  době utkání  jak  hráčům,  tak  divákům  zcela  k  dispozici.  Což  je  v  rozporu  se
zprávou  rozhodčího, která byla uvedena v zápise o utkání, „ .. chybí světelná  tabule při ligovém
utkání a tudíž není přehled o stavu utkání“, ze které DÚ vycházel.

      Vzhledem k tomu, že bylo oddílu KNH Chomutov v námitce vyhověno, v r a c í   se poplatek za
podání zpět oddílu.

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 Olša Jiří – č. reg. 13293 – SK Studénka, dle Disciplinárního řádu – ST – oddíl
A  –  jednotlivci,  čl.  4,  písm.  b).  Udělení  osobního  trestu  za  nesportovní  chování  s  vulgárnostmi  a
urážkami vůči rozhodčímu

Trest – zastavení závodní činnosti na dobu 2 měsíců.  Počátek a konec se stanovuje na dobu od
8.9.2014 do 8.11.2014, včetně.

Odůvodnění:  Jmenovaný dne 7.9.2014 v utkání č. 12 mezi družstvy SK  Studénka  –  TJ  Sokol
Opatovice/ Labem, rozh. Lenfeld Aleš, se jako hráč dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi
a urážkami vůči rozhodčímu utkání. DÚ STK udělil trest na spodní hranici z důvodu, že jmenovaný
nebyl po dobu jednoho roku trestán a ihned po utkání vyslovil omluvu rozhodčímu za své
nevhodné jednání.

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 vedoucího družstva oddílu – Draken Brno – Skalník Jaromír, č. reg. 976 –
dle DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
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1. případ – důtka

Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva Draken Brno, dne 7.9.2014  v ut. č. 10,
nezapsal v zápise o utkání, mezi družstvy Draken Brno – 1. NH Brno , rozh.Václavík Aleš,  hlavního
pořadatele utkání, čímž porušil ustanovení SŘ . odd. III. – Sportovně technické dokumenty soutěží,
čl.  53, písm. a)

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.
________________________________________________________________________________
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