Rozhodnutí STK č. 13 - 2011/2012 ze dne 20.1. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na e-mailu – Z.Kugler a S.Vošický)

DÚ STK SNH na základě zprávy ředitele čtvrtfinále 38. ročníku ČP mužů skupina „J“
pana Václava Hajžmana, který svoji pravomoc rozhodnout dle Propozic pro 38.ročník ČP
dospělých v místě konání nevyužil /oddíl B – technická ustanovení čl.6)/ a přenesl řešení
disciplinárního přestupku na STK SNH, a dále na základě kontroly zápisu o utkání:
č. 8

TJ DIOSS Nýřany - TJ Sokol Tymákov

rozhodčí Holý Jar.

DÚ STK SNH po projednání trestá vedoucího družstva oddílu TJ DIOSS Nýřany - pana Víta
FAIFRA – č. reg. průkazu 3630 a kapitána oddílu TJ DIOSS Nýřany – Marka VURMA –
č. reg.průkazu 1243, dle DŘ – ST oddíl C - krátkodobé soutěže dle článku 5 a) za nedostatečné
plnění funkce kapitána či vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH
TRESTEM – 1. případ – důtka.
Odůvodnění:
DÚ STK zjistilo, že ve výše uvedeném zápise o utkání je v oddíle A – domácí družstvo TJ DIOSS
Nýřany, 2 x uvedeno jméno hráče Marka Wisury. Jednou pod č.hráče 6 a č. reg.průkazu 604,
podruhé /hned následující řádek/ pod č.7 a č.reg.průkazu 18860. DÚ STK usoudilo, že se jedná o
administrativní pochybení při vypisování zápisu, když v předešlých zápisech o utkání č.1, 3 a 6
byly toto vyplněny správně.
Rozhodčí takto vyplněný zápis o utkání akceptoval, hru zahájil a po skončení utkání předal zápis
k podpisu jednotlivým aktérům / vedoucím družstev a kapitánům/ a ani ve své zprávě o průběhu
utkání se k tomuto nedostatku nevyjádřil.
Tímto došlo k následujícím pochybením:
dle SŘ:
Článek 53 - Rozhodčí obdrží před utkáním od vedoucích obou družstev:
a) řádně vyplněný zápis,
b) registrační průkazy SNH hráčů a dalších aktérů, kteří jsou uvedeni v zápisu o utkání
[dle Prav. čl. 8 a)],
Článek 54 - Nesplní-li oddíl podmínku čl. 53 a) nebo čl. 53 b) ani Prav. čl. 1 d), rozhodčí utkání
nezahájí.
dle Pravidel NH:
Článek 1 c) Před zahájením utkání převezme rozhodčí zápis o utkání, zkontroluje správnost
a platnost předložených průkazů SNH a porovná je se jmény uvedenými v zápise o utkání. Zápis
o utkání musí být vyplněn čitelně podle předtisku hůlkově, ne obyčejnou tužkou. Zjistí-li rozhodčí
nedostatky nebo nesprávnosti, vrátí zápis vedoucímu družstva k doplnění, popřípadě nepřipustí
hráče ke hře. Nikdy nedoplňuje nebo neopravuje v zápise to, co vyplnil a podepsal vedoucí
družstva. Rozhodčí je povinen každou opravu v zápisu o utkání následně parafovat. Po celou dobu
utkání je zápis o utkání a průkazy SNH v držení rozhodčího.
Na základě pochybení rozhodčího předává DÚ STK tuto věc k posouzení předsedovi KR panu
Aleši Liškovi.

STK SNH na základě nově získaných informací / řádná úhrada předepsaných pokut / revokuje
své rozhodnutí STK č.12 v části I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty, trestem – 2. případ – pokutou 600,- Kč a vyhlášením
náhradního termínu plnění – 20.1.2012, a to tak, že oddílu NH TJ Sokol Podlázky se ruší –
anuluje uvedená pokuta ve výši 600,- Kč.
STK SNH na základě nově získaných informací / řádná úhrada předepsaných pokut / revokuje
své rozhodnutí STK č.12 v části I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty, trestem – 2. případ – pokutou 600,- Kč a vyhlášením
náhradního termínu plnění – 20.1.2012, a to tak, že oddílu NH SSK Vítkovice se ruší – anuluje
uvedená pokuta ve výši 600,- Kč.
STK SNH na základě nově získaných informací / řádná úhrada předepsaných pokut / revokuje
své rozhodnutí STK č.12 v části I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty, trestem – 2. případ – pokutou 600,- Kč a vyhlášením
náhradního termínu plnění – 20.1.2012, a to tak, že oddílu NH TJ Sokol Nezvěstice se ruší –
anuluje uvedená pokuta ve výši 600,- Kč.
STK SNH na základě nově získaných informací / řádná úhrada předepsaných pokut / revokuje
své rozhodnutí STK č.12 v části I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty, trestem – 2. případ – pokutou 600,- Kč a vyhlášením
náhradního termínu plnění – 20.1.2012, a to tak, že oddílu NH KNH MS Brno se ruší – anuluje
uvedená pokuta ve výši 600,- Kč.
STK SNH na základě provedené kontroly dále revokuje své rozhodnutí STK č.12 v části I.
Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže uvedené oddíly za neuhrazení pokut za
karty, trestem – 2. případ – pokutou 600,- Kč a vyhlášením náhradního termínu plnění –
20.1.2012, a to tak, že u oddílu NH SK NH Veselí n/M. došlo k písařské chybě, správný údaj o
výši neuhrazených pokut je částka 1.300,- Kč + 600,- Kč = celkem 1.900,- Kč.
Výše pokuty za karty byla oddílem SK NH Veselí n/M. dle sdělení sekretariátu uhrazena dne
19.1.2012, ale pouze v základní výši – tj.1.300,- Kč, tudíž zbývá ještě uhradit částku 600,- Kč.

STK SNH na základě DŘ – I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty ve stanoveném termínu do 20.1.2012,
TRESTEM – 3. případ – zastavení závodní činnosti oddílu do zaplacení všech uložených
peněžitých trestů.





TJ Plzeň Újezd …………… 8.600,- Kč + 600,- Kč = celkem 9.200,- Kč
TJ Vřeskovice ……………. 600,- Kč + 600,- Kč = celkem 1.200,- Kč
Sokol Osek u Rokycan …… 1.100,- Kč + 600,- Kč = celkem 1.700,- Kč
SK NH Veselí n/Moravou
600,- Kč
= celkem 600,- Kč

Zapsal: Jiří Bláha

