Rozhodnutí STK č. 28 - 2011/2012 ze dne 7.6. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( e-meil St.Vošický, Z.Kugler)

STK SNH obdrželo dne 6.6.2012 „Námitku s upozorněním na opakované porušování pravidel“ od
oddílu NH - TJ Sokol Tymákov.
Námitka byla podána včas, včetně dokladu o úhradě poplatku 500,- Kč ze dne 4.6.2012.
Obsahem námitky je opětovné nastoupení, hráče jménem Jiří Piroch, číslo registrace 8150
evidovaného dle registračního průkazu v oddíle TJ Sokol Tymákov, v semifinálových utkání play-off
1.ligy mužů dne 2. a 3. června 2012 za oddíl TJ Plzeň Újezd na registraci vydanou MÚ SNH pro tento
oddíl s totožným číslem registrace 8150, i když oddíl TJ Sokol Tymákov nikdy neudělil souhlas
s přestupem výše uvedeného hráče do oddílu TJ Plzeň Újezd.
STK SNH na základě podkladů ( přihláška k registraci do SNH / 1x v roce 1994 –Tymákov; 1x v roce
2012 – Plzeň Újezd/, fotokopie registrace č.8150 – Jiří Piroch – oddíl Tymákov, opatřená razítky
Sokola Tymákov a TJ Sokol Tymákov – oddíl NH, fotokopie registrace č.8150 – Jiří Piroch – oddíl TJ
Plzeň Újezd – oddíl NH a sdělení ČOS) dospěla k tomuto závěru:
1) Registrace č.8150 hráče Jiřího Pirocha, narozeného dne 20.3.1973, vydaná MÚ STK pro
oddíl TJ Plzeň Újezd je platná.
2) V utkání semifinálové série play-off 1.ligy mužů mezi oddíly TJ S. Tymákov a TJ Plzeň Újezd
se v případě nastoupení výše uvedeného hráče za oddíl TJ Plzeň Újezd nejednalo o
neoprávněný start.
3) Udělení souhlasu oddílu TJ Sokol Tymákov k přestupu hráče Jiřího Pirocha do oddílu TJ
Plzeň Újezd je vzhledem k vyjádření ČOS, prostřednictvím vedoucího organizačního oddělení
Dr.Vladimíra Dostála, a dále dle znění registračního řádu SNH, bezpředmětné.
Odůvodnění:

Článek č.1 Registračního řádu SNH- odst.1) stanoví podmínky nabývání a pozbývání
registrace a přímého členství v SNH. Dle odst.2) o nabytí či pozbytí členství v SNH
projednává matriční úsek sportovně technické komise (dále jen „MÚ STK“) a zároveň o nich
rozhoduje.
Článek č.2 RŘ SNH – odst.1) hovoří o tom, že každý člen SNH musí být registrován
dle tohoto řádu. Členstvím vyjadřuje souhlas se Stanovami SNH. Členství se prokazuje
členským (registračním) průkazem SNH, který je majetkem SNH.
Článek č.3 RŘ SNH stanoví náležitosti pro vystavení členského (registračního)
průkazu SNH.
Článek č. 4 RŘ SNH stanoví postup pro podání přihlášky, kde za řádné vyplnění
odpovídá žadatel.
Článek č.8 RŘ SNH stanoví v odst.1) podmínky, za nichž Členský (registrační)
průkaz SNH pozbývá platnosti. V odst. 2) je popsán postup jak s neplatným průkazem naložit.

Článek č.9 RŘ SNH stanoví za jakých podmínek MÚ STK rozhoduje o zrušení
registrace.
Článek č.10 RŘ SNH odst.3) popisuje možnost registrování hráče za jiný oddíl.
Z Výše uvedeného znění RŘ SNH a z vyjádření ČOS, Tyršův dům, Újezd 450/40,
PSČ 118 01 Praha 1, je zcela zřejmé že hráč Jiří Piroch nebyl v letech 2009 – 2011
registrovaným členem TJ Sokol Tymákov. S odkazem na čl.10 RŘ SNH odst.3) byla nově
vystavená registrace MÚ STK zcela dle platných řádů SNH a tudíž nemohlo dojít k tomu, že
by oddíl TJ Sokol Tymákov musel dát souhlas k přestupu. Naopak oddíl Tymákova
pochybyl v tom smyslu řádů SNH – Registrační řád, že po ukončení registrace, kdy již
nebyl výše uvedený hráč registrovaným členem oddílu, nezaslal v termínu neplatný
registrační průkaz zpět na SNH.
Poučení o odvolání:
Dle DŘ – II. Námitky a odvolání, lze postupovat dle odst. 1.2 Odvolání.
DÚ STK na základě výše uvedeného odůvodnění trestá oddíl TJ Sokol Tymákov dle DŘ –
ST – oddíl B – kolektivy dle článku 5 za nerespektování platných směrnic a příkazů
nadřízeného orgánu SNH – TRESTEM - 1. případ – důtka

č.u. 143

TJ Plzeň Újezd – Sokol Tymákov

3.6.2012

r. Bukovský J./ Baumruk J.

DÚ STK SNH trestá družstvo TJ Plzeň Újezd dle DŘ - ST oddíl B - kolektivy čl. 2 za
neukázněné chování diváků 2. případ – pokuta 400,- Kč.

č.u.522 TJ Šroubárna Žatec – TJ Vřeskovice

2.6.2012

r.Rauch

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu TJ Vřeskovice – Václava Berku č.reg. –
8689 dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího
družstva – dle Pravidel NH čl.1 odst. d) odrážka 2 (na prohlášení ohledně nastoupení k utkání
na OP schází prokázání totožnosti - hráči se musí prokázat osobním průkazem s fotografií
vydaným orgánem státní správy.) 1.případ – důtka.

č.u.722 KNH MS Brno – TJ Pustějov

2.6.2012

r.Václavík

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu KNH MS Brno – Bořivoje Šídla
č.reg.4905 – dle DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce
vedoucího družstva – (v zápise o utkání není označen kapitán.) 1.případ – důtka.

č.u.728 SK Autonot Jihlava – TJ Pustějov

3.6.2012

r.Sýkora

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu SK Autonot Jihlava – č.reg.912 – dle DŘ ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva – (v
zápise o utkání není označen kapitán a chybí název domácího oddílu) 1.případ – důtka.

Zapsal: Jiří Bláha

