Rozhodnutí STK č. 25 - 2011/2012 ze dne 11.5. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( e-meil St.Vošický, Z.Kugler)
č.u. 677 SK Autonot Jihlava – TJ Sokol Podhorní Újezd 22.4.2012

rozhodčí: Rauch P.

DÚ STK SNH, na základě dodatečně ( pozdě ) doloženého zápisu o utkání, trestá družstvo
TJ Sokol Podhorní Újezd za nastoupení hráče POUR Michal č. reg.11658 k tomuto utkání ,
(jedná se o neoprávněný star v době zákazu startu po udělení pěti ŽK) vyhlášením
kontumačního výsledku utkání dle SŘ SNH hl. IV. Čl.60 e) a dle čl.61 a) vyhlašuje výsledek
10:0 ve prospěch oddílu SK Autonot Jihlava.
Dále DÚ STK SNH trestá hráče POUR Michal č. reg.11658 za neoprávněný start v utkání 677
dle DŘ ST oddíl A čl.6 a) zákazem startu na 2 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže,
a vedoucího družstva Vrabec Milan č. reg.4300 za neoprávněný start hráče Michala Poura
v utkání 677, dle DŘ ST oddíl A čl.6 a) zákazem výkonu funkce na 4 nejbližší mistrovská
utkání příslušné soutěže.
Dle propozic pro ligový ročník 2011 – 2012, s ohledem na znění části „C. Různé“
odr.1 postihy - odst. b 1) uděluje DÚ STK SNH oddílu TJ Sokol Podhorní Újezd za
vyhlášení kontumačního výsledku v základní části, pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

č.u.105 Sokol Krčín – TJ Sokol Opatovice nad Labem

5.5.2012

r.Liška A.

DÚ STK SNH trestá oddíl Sokol Krčín pokutou 100,- Kč, dle Propozic ligových soutěží
pro ročník 2011-2012, oddíl B – technická ustanovení – odst. 13 e). Chybně nahlášený
výsledek poločasu utkání 11:8, vedoucím družstva - Pavlíková Romana, č.registrace 2237,
kdy mělo být správně uvedeno 11:9.

č.u.111 Sokol Dobruška – TJ S.Opatovice nad Labem

6.5.2012

r.Adámek J.

DÚ STK SNH na základě zprávy rozhodčího utkání z 1.ligy mužů uděluje oddílu Sokol
Dobruška pokutu ve výši 500,- Kč, dle SŘ – I.ST oddíl B – kolektivy čl.7 za nesplnění
povinnosti pořadatele utkání - čl. 36 m) SŘ SNH – nezajištění teplé vody po utkání jak
pro hráče, tak i pro rozhodčího.
DÚ STK SNH trestá oddíl Sokol Dobruška pokutou 100,- Kč, dle Propozic ligových soutěží
pro ročník 2011-2012, oddíl B – technická ustanovení – odst. 13 e). Chybně nahlášený
výsledek poločasu utkání 10:7, vedoucím družstva - Tomáš Josef, č.registrace 10316, kdy mělo
být správně uvedeno 10:8.

č.u.311 Sokol Dobruška – SK Chomutov NH

6.5.2012

r.Adámek J.

DÚ STK SNH na základě zprávy rozhodčího utkání z 1.ligy žen uděluje oddílu Sokol
Dobruška pokutu ve výši 1.000,- Kč, dle SŘ – I.ST oddíl B – kolektivy čl.7 za nesplnění
povinnosti pořadatele utkání - čl. 36 m) SŘ SNH – nezajištění teplé vody po utkání jak
pro hráče, tak i pro rozhodčího.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný přestupek (před uplynutím 1 roku od posledního
přestupku) byla sazba trestu zvýšena o 100 % původní sazby – dle DŘ – Základní ustanovení
odst. f)
č.u. 496 SKNH Klášterec n/ Ohří – TJ J. Raspenava 6.5.2012

rozhodčí Votava T.

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu SKNH Klášterec n/O. – Pechouš Stanislav,
č.registrace 22080 – dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce
vedoucího družstva (v zápise o utkání uvedeno chybné číslo utkání 500, místo 496) 3.případ zákaz výkonu funkce na 2 nejbližší utkání příslušné soutěže. Jedná se o utkání č.500 a 505.

č.u. 691 SSK Vítkovice – TJ Sokol Rokytnice

6.5.2012

rozhodčí Bukovský J.

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

č.u. 693 Sokol Albrechtičky – Draken Brno

6.5.2012

rozhodčí Paško P.

DÚ STK SNH trestá oddíl Sokol Albrechtičky pokutou 100,- Kč, dle Propozic ligových soutěží
pro ročník 2011-2012, oddíl B – technická ustanovení – odst. 13 e). Chybně nahlášený
výsledek poločasu utkání 4:7, vedoucím družstva - Šrámek Richard, č.registrace 1464, kdy
mělo být správně uvedeno 4:8.

č.u.446 TJ Šroubárna Žatec – 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. 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 nejbližších mistrovských
utkání (podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěže.
Jedná se o tato č.utkání:449, 457, 464, 469, 474, 481, 487, 492, 499 a 505
STK SNH na základě žádosti hráče Aleše AUBRECHTA č.registrace 10073, oddíl TJ Sokol
Osek u Rokycan, ze dne 30.4.2012 ohledně prominutí zbytku trestu 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

