Rozhodnutí STK č. 6 - 2012/2013 ze dne 22.9. 2012
Přítomni: Holý P.; Bláha J.( e-mail St.Vošický, Z.Kugler)

DÚ STK SNH na základě DŘ – I. Sazebník trestů, oddíl B – kolektivy, dle článku 5 trestá
níže uvedené oddíly za neuhrazení částky dle FŘ ve stanoveném termínu / nerespektování
platných směrnic a příkazů nadřízeného orgánu SNH/ trestem 2. případ pokuta oddílu –
a) liga 1.000,- Kč, b) ostatní 500,-Kč, a vyhlášením náhradního termínu plnění –
nejpozději do 30.9.2012 – tzn. že částka bude do tohoto termínu prokazatelně připsána na
účtu SNH.
Pokud se tak nestane bude dále postupováno dle DŘ – kolektivy, článek 6 f) – zastavení
závodní činnosti oddílu.

oddíl

uhradí oddíly

pokuta

Středočeská oblast

oddíl

uhradí oddíly

pokuta

Západočeská oblast

Sokol Bakov n/Jizerou

28 306,53

500,00 Kč

TJ Sokol Hromnice

7 598,68

500,00 Kč

TJ Republikán Praha 6

4 015,73

500,00 Kč

TJ Sokol Záluží

8 616,30

1 000,00 Kč

TJ Sokol Žerovice

6 387,27

500,00 Kč

2 401,03

500,00 Kč

TJ Sokol Dluhonice

4 622,92

500,00 Kč

TJ Sokol Nelešovice

4 683,37

500,00 Kč

Severočeská oblast
KNH Chomutov

9 664,34

500,00 Kč

Jihomoravská oblast

SK NH Klášterec n/Ohří

7 483,34

500,00 Kč

TJ Sokol Olbramovice

Východočeská oblast
Sokol N.Město n/Metují

Severomoravská oblast
11 407,32

500,00 Kč

DÚ STK se oficiálně omlouvá a ruší trest – důtku - oddílům TJ Podhorní Újezd , TJ
Všenice, Sokol Svinov, které se dostaly do seznamu administrativní chybou SE SNH!
č.u.13 TJ Plzeň Újezd – SK Studénka

15.9.2012

r.Václavík

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – SK Studénka - Richtr Pavel č. reg. 366 – dle
DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva – (v zápise
o utkání uvedeno chybné číslo registračního průkazu hráče Richtr Pavel – č.reg.pr. 766) 1.případ –
důtka.

č.u. 20 TJ DIOSS Nýřany – SK Studénka

16.9.2012

r.Votava T. del. Kugler Z.

DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – SK Studénka - Richtr Pavel č. reg. 366 – dle
DŘ - ST oddíl A – jednotlivci, čl.5 a) za nedostatečné plnění funkce vedoucího družstva – (v zápise
o utkání schází číslo u registračního průkazu hráče Richtr Pavel ) 2.případ – zákaz funkce na
1 nejbližší mistrovské utkání.

č.u. 216 TJ Šroubárny Žatec – HK Hlinsko

r.Liška Aleš

15.9.2012

DÚ STK trestá družstvo TJ Šroubárna Žatec za vyhlášení kontumačního výsledku utkání dle
pravidel NH .čl.1 i) odst.2) odrážka 3, a dle SŘ čl.61 a) vyhlašuje výsledek utkání 0:10 ve prospěch
oddílu HK Hlinsko. Dle propozic pro ligový ročník 2012 – 2013,a s ohledem na znění části „C.
Různé“ odr.1 postihy - odst. b 1) uděluje DÚ STK SNH oddílu TJ Šroubárna Žatec za vyhlášení
kontumačního výsledku v základní části, pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

č.u. 414 TJ Přeštice – TJ Sokol Záluží

15.9.2012

r.Vaclavik Aleš

DÚ STK trestá hráče TJ Přeštice Ausberger Radek č. reg. 19049 dle 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 8 nejbližších
mistrovských utkání (podle počtu utkání v dané soutěži) příslušné soutěže.
Jedná se o soutěžní utkání č. 420, 426, 432, 438, 443, 450, 456, 462.
DÚ STK SNH trestá oddíl Sokol Záluží dle DŘ – I.ST – oddíl B –kolektivy dle čl.5 – 1.případ
důtka za použití nesprávného formuláře zápisu (nepropisovací) v utkání č.410 – jedná se porušení
„Propozic ligových soutěží 2012-2013 – oddíl B – technická ustanovení čl.6 a).
DÚ STK SNH trestá oddíl Sokol Kokory dle DŘ – I.ST – oddíl B –kolektivy dle čl.5 – 1.případ
důtka za použití nesprávného formuláře zápisu (nepropisovací) v utkání č.605 – jedná se porušení
„Propozic ligových soutěží 2012-2013 – oddíl B – technická ustanovení čl.6 a).
DÚ STK SNH trestá oddíl Autonot Jihlava dle DŘ – I.ST – oddíl B –kolektivy dle čl.5 – 1.případ
důtka za použití nesprávného formuláře zápisu (nepropisovací) v utkání č.613 a 619 /jedná se
dvoukolo/ – tímto došlo k porušení „Propozic ligových soutěží 2012-2013 – oddíl B – technická
ustanovení čl.6 a).

Zapsal: Jiří Bláha

