Rozhodnutí STK č. 7 - 2012/2013 ze dne 27.9. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( e-mail St.Vošický, Z.Kugler)

DÚ STK se tímto omlouvá a ruší trest – pokutu 500,- Kč, dle rozhodnutí STK č.6 –
2012/2013 - oddílu KNH Chomutov, který se dostal do seznamu administrativní chybou
SE SNH!

STK na základě doporučení VV SNH ohledně „smírčího jednání“ konaného dne 9.9.2012
v Tymákově, mezi zástupci oddílu TJ Sokol Tymákov , TJ Plzeň Újezd a za účasti členů VV
SNH, tímto rozhodlo o zrušení rozhodnutí STK č.28 /2011-2012 ze dne 7.6.2012 ohledně
potrestání oddílu TJ Sokola Tymákov důtkou a dále rozhodlo o vrácení všech zaslaných
poplatků nejdéle do 14 dní od data tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Zástupci VV SNH, kteří byli smírčímu jednání přítomni sdělili, že po diskuzi zástupců VV a DR došlo
k dohodě, že je nutné právně rozpor mezi jednotlivými články prověřit, a při nejbližší revizi rozpor
odstranit vhodnější formulací, aby při případném opakování stejné situace již bylo možné ze strany
MÚ STK dát jasné vyjádření zúčastněným stranám předem.
Na základě výše uvedených důvodů doporučují zástupci VV, kteří byli na jednání přítomni revokovat
rozhodnutí STK a zrušit trest důtky oddílu národní házené TJ Sokol Tymákov a vzhledem k připuštění
nejasného výkladu vztahu obou článků rozhodnout o vrácení všech zaslaných poplatků.
Na základě sjednaného konsensu se zástupci oddílu národní házené Sokola Tymákov zůstávají
všechna ostatní rozhodnutí v platnosti (výsledky soutěžního ročníku 20111/2012 i nové členství
p. Pirocha v TJ Plzeň-Újezd) s tím, že se MÚ STK dodatečně omlouvá za neinformovanost oddílu
TJ Sokola Tymákov před projednáváním změny členství hráče Pirocha.

č.u.7 TJ Plzeň Újezd – TJ DIOSS Nýřany

9.9.2012 rozhodčí: Bukovský Jar.

DÚ STK SNH trestá hráče Václav Brada -č.reg.604, z oddílu TJ DIOSS Nýřany, 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
6 nejbližších mistrovských utkání (podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěže.
Jedná se o soutěžní utkání č.14, 20, 26, 32, 38 a 43
DÚ STK SNH na základě žádosti hráče Václava Brady č.registrace 604, oddíl TJ DIOSS Nýřany, ze dne
18.9.2012, a následně též dle zaslaného vyjádření obou oddílů, ohledně prominutí zbytku trestu
( 3utkání ) dle čl.33 DŘ, tuto žádost projednalo a rozhodlo této žádosti vyhovět. Výše jmenovaný
může startovat v nejbližším mistrovském utkání po datu 27.9.2012, tzn. od utkání č. 32.

č.u.430 TJ Litohlavy – NH Řevnice

23.9.2012

r.Baumruk Jan

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – TJ Litohlavy - Nekut Karel č. reg. 4666 – dle
DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva – (v zápise
o utkání schází označení kapitána domácího družstva) 1.případ – důtka.

Zapsal: Jiří Bláha

