Rozhodnutí STK č. 23 - 2011/2012 ze dne 27.4. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( e-meil St.Vošický, Z.Kugler)
STK SNH obdrželo dne 16.4.2012 opětovnou žádost hráče Tomáše Neumana – č.reg. průkazu
12841 z oddílu TJ Vřeskovice ohledně prominutí zbytku trestu, který mu byl udělen za urážku
rozhodčího v utkání č.426 dne 18.9.2011.
DÚ STK SNH v tomto již jednou rozhodla – Rozhodnutí STK č.9/2011-2012 – viz text níže:
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.
Vzhledem k tomu, že výše jmenovaný nevyužil možnosti, dle poučení, trvá STK SNH na svém
původním rozhodnutí.

STK SNH obdrželo dne 19.4.2012 žádost oddílu NH TJ Přeštice – 1. Liga ženy, ohledně
prominutí zbytku trestu dle č.33 DŘ, za neukázněné chování diváků ze dne 9.10.2011 –
Rozhodnutí STK č.6-2011/2012, po uplynutí poloviny trestu.
STK SNH rozhodlo, že v tomto případě není možné prominutí zbytku trestu s ohledem na
skutečnost, že udělený trest není termínovým trestem.
Odůvodnění:
Oddíl TJ Přeštice se ve svém podání mylně domnívá, že se jedná o termínový trest. Udělený trest
byl posuzován dle DŘ - ST oddíl B - kolektivy čl. 2 - za neukázněné chování diváků, kdy se
jednalo o 2. případ a oddílu byla udělena pokuta 400,- Kč.
Zde bylo použito základní ustanovení DŘ odst. f) - za každý opakovaný přestupek (před
uplynutím 1 roku od posledního přestupku) se sazba trestu zvyšuje o 100 % původní sazby.

č.u.469 TJ Sokol Ejpovice - Sokol Osek u Rokycan 15.4.2012

rozhodčí: Šimice V.

DÚ STK SNH trestá vedoucí družstva oddílu TJ Sokol Ejpovice – Jaromír Kalčík. reg.7543 –
dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva
(v zápise o utkání uvedeno chybné číslo registračního průkazu 2675 u hráče Kugler Václav,
správné číslo registračního průkazu dle MÚ STK je 2566) 1.případ - důtka.

č.u. 87

TJ Sokol Tymákov – Sokol Krčín

22.4.2011

rozhodčí: Toman I.

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

č.u.475 TJ Litohlavy - TJ Sokol Ejpovice

22.4.2012

rozhodčí: Sýkora T.

DÚ STK SNH trestá vedoucí družstva oddílu TJ Sokol Ejpovice – Jaromír Kalčík.
reg.7543 – dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího
družstva (v zápise o utkání uvedeno chybné číslo registračního průkazu 2675 u hráče Kugler
Václav, správné číslo registračního průkazu dle MÚ STK je 2566) 2.případ – zákaz výkonu
funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání

STK SNH na základě DŘ – I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy dle čl.8, trestá níže
uvedené oddíly za neuhrazení pokut za karty v 38. Ročníku ČP, trestem –1. případ – důtka
vyhlášením náhradního termínu plnění – 4.5.2012.
Muži:
TJ Plzeň Újezd ………………………………..500,- Kč
TJ DIOSS Nýřany …………………………….500,- Kč
TJ Nezvěstice ………………………………….200,- Kč
TJ S.Podhorní Újezd ………………………….200,- Kč
Sokol Svinov …………………………………...200,- Kč
Ženy:
TJ Sokol Tymákov …………………………….200,- Kč

STK SNH na základě zprávy rozhodčího v zápise o utkání č.477 ze dne 22.4.2012 doporučuje
oddílu SKNH Kláštere nad Ohří, zlepšit zázemí na hřišti s ohledem na znění „Propozic
vrcholných soutěží“ oddíl C, čl. 7 – výpis z usnesení č.95/2007 VV SNH odst.c).
Jedná se o časomíru a ukazatel skóre.
Dle zápisu rozhodčího se jedná o níže uvedené:
Časomíra – pouze na lavici malé hodiny, nemožnost sledovat čas utkání – naprosto
nevyhovující
Ukazatel skóre – ruční ovládání stavu utkání

Zapsal: Jiří Bláha

