Rozhodnutí STK č. 15 - 2011/2012 ze dne 2.2. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( na e-mailu – Z.Kugler a S.Vošický)
STK SNH na základě prokazatelné úhrady předepsané částky dle FŘ SNH se uvolňuje ze
zpětnou platností dnem 28.1.2012 závodní činnost níže uvedenému oddílu:
 TJ Plzeň Újezd

STK SNH na základě svého chybného rozhodnutí č.13 – 2011/2012, revokuje své rozhodnutí
ohledně utkání 38. ročníku ČP – muži – čtvrtfinále skupiny „J“
č. 8

TJ DIOSS Nýřany - TJ Sokol Tymákov

rozhodčí Holý Jar.

v tom smyslu, že TREST – 1.případ - důtka pro kapitána oddílu TJ DIOSS Nýřany –
Marka VURMA – č. reg.průkazu 1243 byl udělen neoprávněně – v rozporu s pravidly a řády
SNH, a proto je tímto rozhodnutím č.15 – 2011-2012 zrušen – anulován.

38. ročník ČP – muži – čtvrtfinále – skupina „K“
č.u. 5

Sokol Krčín – TJ Sokol Rokytnice

28.1.2012

rozhodčí Václavek J.

STK SNH trestá kapitána oddílu Sokol Krčín – Marek Lukáš č.reg. 9403, dle DŘ-ST
oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce kapitána vyplývajících ze SŘ
Pravidel NH – TREST – 1. případ – důtka /porušení Pravidel NH čl. 1 odst. l a) a
čl.10 odst. a) 3. /podepsání zápisu o utkání po jeho ukončení, kde je chybně uvedené číslo
registrace potrestaného hráče – Červinka Miloš, číslo hráče 12, číslo registrace 948/
STK SNH trestá vedoucího oddílu oddílu Sokol Krčín – Pavlíková Romana č.reg. 2237,
dle DŘ-ST oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva
vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH–TREST– 2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší
mistrovské utkání ČP /porušení SŘ čl. 56 f) a Pravidel NH čl.1 odst. 1 a) – /podepsání zápisu o
utkání po jeho ukončení, kde je chybně uvedené číslo registrace potrestaného hráče – Červinka
Miloš, číslo hráče 12, číslo registrace 948/

č.u. 7

Sokol Dobruška – TJ Sokol Rokytnice

28.1.2012

rozhodčí Václavek J.

STK SNH trestá kapitána a zároveň současně i vedoucího družstva oddílu Sokol Dobruška –
Josef Tomáš č.reg. 10316, dle DŘ-ST oddíl A – jednotlivci čl. 5 a) za nedostatečné plnění
funkce kapitána a vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH – TREST – 1. případ
– důtka /porušení Pravidel NH čl. 1 odst. l a); čl.10 odst. a) 3 a SŘ čl. 56 f) /podepsání zápisu
o utkání po jeho ukončení, kde nejsou uvedena čísla registračních průkazů u potrestaných hráčů
č.11 – Jan Tomáš a č.3 – Jakub Moravec /

č.u. 8

TJ S. Podhorní Újezd – Sokol Krčín

28.1.2012

rozhodčí Šimánek P.

STK SNH trestá oddíl Sokol Krčín , dle DŘ-ST oddíl B – kolektivy čl. 5 a) za nerespektování
platných směrnic a příkazů nadřízeného orgánu SNH vyplývajících ze SŘ čl.20 b) a čl.53 a) –
- TREST– 1. případ – důtka / neuvedení jména vedoucího družstva a nepodepsání zápisu o
utkání před zahájením utkání/
Na základě pochybení rozhodčích předává DÚ STK tuto věc k posouzení předsedovi KR panu
Aleši Liškovi.

38. ročník ČP – muži – čtvrtfinále – skupina „L“
č.u. 5

Sokol Svinov - Draken Brno

28.1.2012

rozhodčí Planka Zb.

Rozhodčí nevyplnil a nepodepsal zadní stranu zápisu o utkání. Porušení Pravidel NH–čl.1 odst.8).
Na základě pochybení rozhodčího předává DÚ STK tuto věc k posouzení předsedovi KR panu
Aleši Liškovi.

Zapsal: Jiří Bláha

