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                            Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 5/2014-15 ze dne 2.10.2014 
 
      DÚ STK SNH  rozhodl na základě žádosti hráče oddílu TJ Avia Čakovice,   Košárek Michal – č. 
reg. 7647  o prominutí zbytku trestu,   který mu byl udělen Rozhodnutím DÚ STK SNH č. 3/2014 ze 
dne 18.9.2014, a to tento trest  
 
částečně  p r o m i n o u t – ( hráč může nastoupit od 6.10.2014) 
 
Odůvodnění: Hráč Košárek  Michal nastoupil bez platného reg. průkazu   ke dvěma ligovým 
utkáním 2. ligy mužů , skupina „A“, za družstvo TJ Avia Čakovice . Jedná se o utkání č. 401 a 407.  
Z důvodu jeho podílu na uvedeném přestupku DÚ STK usoudil , že dosavadní trest je postačující a 
rozhodl, 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. 
_______________________________________________________________________________ 
 
      DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – SK Studénka – Richter Pavel, č. reg. 366 – dle 
DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího 
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH. 
 
1. případ – důtka 
 
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva Sk Studénka, dne 28.9.2014  v ut. č. 36,      
neoznačil v zápise o utkání, mezi družstvy TJ. Sokol Rokytnice – SK Studénka , rozh.Váca,  
brankáře a kapitána hostujícího družstva .           
 
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 se zabývala oznámením SK Chomutov NH na neodpovídající ( malou) šatnu pro hosty a 
umístění sprch přes chodbu, v utkání č. 234, mezi družstvy Sokol Blovice – SK Chomutov NH, rozh. 
Zimmermann. Uvedená stížnost byla na podnět SK Chomutov NH zapsána rozhodčím utkání do 
zápisu o utkání. 
     Šetřením bylo zjištěno, že oddíl Sokol Blovice na uvedené utkání musel improvizovat pokud se 
týká šaten, z důvodu, že šatny i celý komplex je využíván pro víceúčelové sportovní aktivity a šatny 
určené hostům byly s předstihem obsazeny. Pro další utkání oddíl S. Blovice zajistí odpovídající 
šatny pro hostující družstva. 
   Pokud jde o umístění sprch, stížnost je neopodstatněná, oddíl Sokola Blovice neporušil Usnesení 
VV SNH č. 96/2007. 
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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 postoupil všechny shora uvedené přestupky spadající do kompetence KR SNH,  dle 
Disciplinárního řádu, čl. 35, písm. a),  KR SNH k dalšímu možnému projednání. 
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