Rozhodnutí STK č. 9 - 2011/2012 ze dne 24.11. 2011
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na e-mailu – Z.Kugler a S.Vošický)
č.u. 34 TJ Sokol Opatovice nad Labem – TJ DIOSS Nýřany

rozhodčí: Toman Ivo

STK SNH na základě usnesení 49/2011 – VV ze dne 12.11.2011 bere zprávu na vědomí a
po seznámení se se všemi podkladovými materiály v souladu s čl. 36 a 38 DŘ SNH ukládá
oddílu nár. házené TJ S. Opatovice n.L. uhradit nad rámec trestů udělených STK
v rozhodnutích STK č. 4 a č. 5 – 2011/2012 veškeré náklady spojené s delegací delegáta
na všechna utkání jarní části ligové sezóny 2011-12 včetně případných utkání play-off.
Odůvodnění: jednalo se o hrubý způsob narušení průběhu utkání ze strany diváka domácího
oddílu a o významné selhání pořadatelské služby, cílem delegace nezávislého pozorovatele
utkání hraných na hřišti TJ S. Opatovice n.L. je zamezit opakování se takovéhoto případu a
provádění kontroly činnosti pořadatelské služby.
Poučení o odvolání: Oddíl národní házené má právo v případě nesouhlasu s uvedeným
usnesením podat námitku dle DŘ SNH – části II. Námitky a odvolaní

č.u. 426 TJ Sokol Osek u Rok. - TJ Vřeskovice

rozhodčí: m.n.h Zadražil St.

STK SNH trestá hráče Neuman Tomáš - č.reg.12841, oddílu TJ Vřeskovice
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: 432, 438, 443, 450, 456, 462, 468, 473, 480 a 486.
STK SNH na základě žádosti hráče Tomáše NEUMANA č.registrace 12841, oddíl
TJ Vřeskovice, ze dne 17.10.2011 ohledně prominutí zbytku trestu ( 4 utkání )
dle čl.33 DŘ, tuto žádost projednalo a rozhodlo této žádosti nevyhovět.
Poučení o odvolání: Hráč má právo v případě nesouhlasu s uvedeným rozhodnutím
podat námitku dle DŘ SNH – části II. Námitky a odvolaní
zapsal: Jiří Bláha

