Rozhodnutí STK č. 7 - 2011/2012 ze dne 20.10. 2011
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na telefonu – Z.Kugler a S.Vošický)
STK SNH rozhodlo podanou námitku – odvolání ze dne 17.10.2011 od oddílu TJ
DIOSS Nýřany neprojednávat.
Odůvodnění:
Dodaný písemný materiál ze dne 17.10.2011 – námitka – odvolání k rozhodnutí STK
SNH č.4 ze dne 29.9.2011, nesplňuje lhůty pro podání – DŘ – Námitky a odvolání – čl.3
3.3 Lhůty.
Námitka nebo žádost musí být podána bezprostředně po zjištění nejpozději však do
3 pracovních dnů (není-li v řádech SNH či jiných dokumentech SNH uvedeno jinak) po
dni, ve kterém se případ stal nebo byl podávajícím znám. Při zaslání podání poštou je
rozhodující datum poštovního razítka.
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 DIOSS Nýřany s výše uvedeným rozhodnutím DÚ STK nesouhlasí, má
možnost podat odvolání, dle DŘ – II. Námitky a odvolání čl.1.2

STK SNH na základě žádosti hráče Marka Gabriela č.registrace 11687, oddíl
TJ DIOSS Nýřany, ze dne 17.10.2011 ohledně prominutí zbytku trestu ( 5 utkání )
dle čl.33 DŘ, tuto žádost projednalo a rozhodlo této žádosti nevyhovět.

č.u.59 TJ Sokol Nezvěstice – SK Studénka 15.10.2011

rozhodčí: Bláha Jiří

STK SNH na základě zprávy rozhodčího utkání tímto upozorňuje oddíl TJ Sokol
Nezvěstice na dodržování pravidel NH v části II. Hřiště a inventář čl.6 c) ohledně
branek, které mohou být pouze přenosné.
Ve zprávě rozhodčí je uvedeno, že konstrukce branek je pevně spojena s povrchem hřiště,
což odporuje výše uvedené citaci pravidel NH.

č.u.60 Sokol Tymákov – Sokol Svinov

15.10.2011

rozhodčí: Baumruk J.

STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu Sokol Svinov – Schwatzer Karel č.reg.1543
– 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.

č.u. 455

TJ Příchovice – SKNH Klášterec

15.10.2011

rozhodčí: Šimice V.

STK SNH trestá vedoucího oddílu oddílu TJ Příchovice – Václava Valeše č.reg.14416,
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 /v zápise o
utkání neuveden název domácího ddílu/
STK SNH trestá vedoucího oddílu oddílu SKNH Klášterec – Stanislava Pechouše
č.reg. 22080, 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) – chybně uvedené číslo registračního průkazu, v zápise o
utkání u hráče a současně i trenéra pana Radka Schillera – 1 x 9814, 1 x 1984 a dále
nečitelné/

č.u. 656

TJ Pustějov – KNH MS Brno

15.10.2011

rozhodčí: Votava T.

STK SNH trestá družstvo TJ Pustějov dle DŘ - ST oddíl B - kolektivy čl. 2 za
neukázněné chování diváků 1. případ – důtka.

č.u. 662

TJ Pustějov – SK Autonot Jihlava

16.10.2011

rozhodčí: Bukovský J..

STK SNH trestá družstvo TJ Pustějov dle DŘ - ST oddíl B - kolektivy čl. 2 za
neukázněné chování diváků 2. případ – pokuta 400,- Kč.
STK SNH trestá hráče Nožička Tomáš - č.reg.11130, oddílu SK Autonot Jihlava
dle DŘ – ST oddíl A – jednotlivci čl. 4 b) – udělení osobního trestu za nesportovní
chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu. První případ: a) dlouhodobá
mistrovská soutěž - TREST – zákaz startu na 10 nejbližších mistrovských utkání
(podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěže.
Jedná se o tato č.utkání: 671, 677, 683, 690, 696, 700, 705, 711, 720 a 721.

zapsal: Jiří Bláha

