Rozhodnutí STK č. 5 - 2011/2012 ze dne 6.10. 2011
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na e-mailu – Z.Kugler a S.Vošický)

STK SNH rozhodlo řádně podané námitce oddílu TJ Sokol Opatovice nad Labem
nevyhovět.
Odůvodnění:
Dodaný materiál, videozáznam z utkání, není z celého utkání, ale pouze jen z části tohoto
utkání ( převážně druhý poločas). Podnět oddílu TJ Sokol Opatovice nad Labem ohledně
pochybení rozhodčího utkání byl předán spolu s videozáznamem předsedovi KR
k projednání.
Vzhledem k tomu, že tento případ byl předán VV SNH, si DÚ -STK ponechává
lhůtu k dalšímu projednání do dalšího jednání, případně do rozhodnutí VV SNH.
Poučení o odvolání:
Pokud oddíl TJ Sokol Opatovice nad Labem s výše uvedeným rozhodnutím DÚ STK
nesouhlasí, má možnost podat odvolání, dle SŘ – II. Námitky a odvolání čl.1.2

č.u. 26

Sokol Krčín – 1.NH Brno

18.9.2011

rozhodčí Liška A.

STK SNH trestá kapitána oddílu Sokol Krčín – Leugner Martin č.reg. 1043, dle DŘ-ST
oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce kapitána vyplývajících ze SŘ
a Pravidel NH – TREST – 1. případ – důtka /porušení Pravidel NH čl. 1 odst. l) a
čl.10 odst. a) 3 – podepsání zápisu o utkání po jeho ukončení, kde nejsou uvedeni střelci
branek/
STK SNH trestá kapitána oddílu 1.MH Brno – Filípek Zdeněk č.reg. 2292, dle DŘ-ST
oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce kapitána vyplývajících ze SŘ
a Pravidel NH – TREST – 1. případ – důtka /porušení Pravidel NH čl. 1odst.l) a
čl.10 odst. a) 3 – podepsání zápisu o utkání po jeho ukončení, kde nejsou uvedeni střelci
branek/
STK SNH trestá vedoucího oddílu oddílu Sokol Krčín – Pavlíková Romana č.reg. 2237,
dle DŘ-ST oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího
družstva vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH – TREST – 1. případ – důtka /porušení
Pravidel NH čl.1 odst. l) – podepsání zápisu o utkání po jeho ukončení, kde nejsou uvedeni
střelci branek/
STK SNH trestá vedoucího oddílu oddílu 1.NH Brno – Musil Jan č.reg. 10308, dle DŘST oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva
vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH – TREST – 1. případ – důtka /porušení Pravidel NH
čl.1 odst. l) – podepsání zápisu o utkání po jeho ukončení, kde nejsou uvedeni střelci
branek/

č.u.43 TJ Sokol Nezvěstice – 1.NH Brno

2.10.2011

rozhodčí: Lenfeld A.

STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu TJ Sokol Nezvěstice –Raichl Petr č.reg.9230
– dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího
družstva (v zápise o utkání neuveden název domácího oddílu ) 1.případ – důtka.

č.u.446 TJ Šroubárna Ţatec – Sokol Osek u Rokycan

2.10.2011 rozhodčí Liška A.

STK SNH trestá hráče Aubrecht Aleš - č.reg.10073, oddílu Sokol Osek u Rokycan
dle DŘ – ST oddíl A – jednotlivci čl. 3 a) – udělení osobního trestu za přestupky, kdy byl
již vyloučen na 10 minut - TREST – zákaz startu na 1 nejbliţší mistrovské utkání
příslušné soutěţe. Vzhledem ke znění čl.16 DŘ je tato výše trestu obsažena v následném
rozhodnutí DÚ – STK.
STK SNH trestá hráče Aubrecht Aleš- č.reg.10073, oddílu Sokol Osek u Rokycan
dle DŘ – ST oddíl A – jednotlivci čl. 4 b) – za nesportovní chování s vulgárnostmi a
urážkami vůči rozhodčímu po ukončení utkání ( v kabině rozhodčího ). První případ:
a)dlouhodobá mistrovská soutěž - TREST – zákaz startu na 10 nejbliţších
mistrovských utkání (podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěţe.
Jedná se o tato č.utkání:449, 457, 464, 469, 474, 481, 487, 492, 499 a 505

STK SNH trestá oddíl Sokol Osek u Rokycan dle DŘ – ST oddíl B – kolektivy čl.5
za nerespektování platných směrnic a příkazů nadřízeného orgánu SNH – TREST –
1.případ – důtka. (Dle zprávy rozhodčího uvedené v zápise o utkání, z podnětu hlavního
pořadatele, se jednalo o nesportovní chování hostujících hráčů a trenéra po utkání, jedná se
porušení čl.9 b) pravidel NH.)

č.u.639 SK Autonot Jihlava – TJ Sokol Osek n. B. 1.10.2011

rozhodčí:Václavek J.

STK SNH trestá hráče SK Autonot Jihlava – Kníţe Jan, č.reg.5328 dle DŘ ST
oddíl A čl.3 b) udělení osobního trestu za hrubou a nebezpečnou hru, TREST – zákaz
startu na 3 nejbliţší mistrovská utkání příslušné soutěţe.
Jedná se o tato č.utkání:645, 654 a 655

č.u.642 TJ Sokol Rokytnice – Sokol Vracov

1.10.2011

rozhodčí: Bláha J.

STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu Sokol Vracov – Bulička Libor č.reg.19663
– dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce
vedoucího družstva (v zápise o utkání nepodepsán tento zápis před začátkem utkání )
1.případ – důtka.
zapsal: Jiří Bláha

