
Rozhodnutí DÚ OSK SČ a STÚ OSK SČ  
ze dne 27.10.2015 

 
 

DÚ OSK SČ trestá na základě předložených podkladů vedoucího družstva 
mladších žákyň KNH Litvínov – STARÝ Pavel, datum narození 2.10.1972 – dle 
DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.6, písm. b) za start hráčky na cizí registrační 
průkaz.  
 
trest: zastavení výkonu funkce na dobu 6 měsíců,  

tj. od 28.10.2015 do 28.4.2016  
 

Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva mladších žákyň KNH Litvínov, 
dne 12.9.2015 na turnaji v Žatci zapsal do turnajového zápisu hráčku, která 
nastoupila na jiný registrační průkaz, než který byl na její skutečné jméno 
vydán.  
 
Poučení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního 

řádu Námitky a odvolání dle čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3. 

 
DÚ OSK SČ trestá oddíl KNH Litvínov dle Propozice soutěží pro sezónu 
2015/2016 – oddíl B – Technická ustanovení – článek 7, písm. g) za vyhlášení 
kontumačního výsledku odehraného utkání  
 
trest: pořádková pokuta 1.200,-  (4x kontumační výsledek) 
 
Odůvodnění: Za družstvo mladších žaček KNH Litvínov nastoupila dne 
12.9.2015 na turnaji v Žatci do utkání proti SK NH Louka, TJ Šroubárna Žatec, 
Jiskra Raspenava a Baník Most NH hráčka na cizí registrační průkaz.  
 
DÚ OSK SČ dále upozorňuje výše uvedený oddíl, že pokud nesplnění výše 
uvedené, bude s ním postupováno dle DŘ – I. Sazebník trestů, oddíl B – 
kolektivy dle čl.8, což může vést až k zastavení závodní činnosti, a to do doby, 
než dojde k prokazatelnému připsání částky na účet OSK Severočeské oblasti (č. 
účtu: 234207-784/0600) pod příslušným kódem oddílu, tj. 206 (variabilní 
symbol).  
 



Poučení: Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního 

řádu - Námitky a odvolání dle čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3. 

 
STÚ OSK SČ trestá družstvo mladších žákyň KNH Litvínov dle SŘ – oddílu IV. – 
Všeobecné povinnosti účastníků soutěže – čl. 60, odstavec 1, písm. e)  
kontumačním výsledek 0:10 a družstvu je přiznáno 0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. 
– Všeobecné povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm. e) za utkání na 
turnaji 12.9.2015 s týmy SK NH Louka, Jiskra Raspenava, Baník Most NH a TJ 
Šroubárna Žatec  
 
Odůvodnění: Za družstvo mladších žaček KNH Litvínov nastoupila dne 
12.9.2015 na turnaji v Žatci do utkání proti SK NH Louka, TJ Šroubárna Žatec, 
Jiskra Raspenava a Baník Most NH hráčka na cizí registrační průkaz. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí DÚ STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního 

řádu- Námitky a odvolání dle čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3. 

 

DÚ OSK SČ - Libor Kult 

STÚ OSK SČ – Miroslav Smák 


