
 
 
 
 

Rozhodnutí STK 2018-08 
 
 

1.       Obecný popis 
 

1.1       Ukončení utkání ELM č.32  
 

Dne 12.5.2018 při utkání ELM č.32 mezi MNK SILNICE GROUP Modřice 
„A“ a SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary „A“ došlo k fyzickému napadení 
hráče Karlových Varů Matěje Medka (ID 552) jedním z domácích diváků. 
Hlavní rozhodčí Jan Buddeus ukončil utkání v 6.zápase za stavu 1:0 (sety), 
4:8 (míče ve 2.setu) a 5:0 na zápasy, pro Ztrátu sportovního charakteru dle 
5.5.5 Pravidel nohejbalu ČNS.  
 

 

2.      Dokumenty použité při rozhodování 
 

- Pravidla nohejbalu ČNS 
- Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS 2018 
- Rozlosování ELM 2018 
- Zápis z jednání DK 01/2018 

 
 
3.      Rozhodnutí  

 

DK ČNS na základě výše uvedeného rozhodla takto:  
 

Utkání ELM č.32 bude dohráno a rozhodnutí o způsobu sehrání zápasu 
je v působnosti STK ČNS. 
 
STK ČNS na základě výše uvedeného a platných interních dokumentů 
rozhodla takto:  
 
Po dohodě obou družstev se utkání ELM č.32 dohraje na hřišti SK 
LIAPOR WITTE Karlovy Vary na adrese Sokolská 477, Karlovy Vary 
dne 10.6.2018 (Neděle) od 10.00 hodin. Domácím družstvem je dle 
zápisu z utkání č.32 MNK SILNICE GROUP Modřice „A“ s právem volby 
sestav dílčích zápasů až po soupeři. Také jsou povinni uhradit náklady 
delegovaným rozhodčím. Ostatní povinnosti vyplývající ze SŘ a RDS 
2018 přejímá po vzájemné dohodě družstvo Karlových Varů.  
Mimo jiné: 
SŘ 3.8 Základní povinnosti domácího družstva 
SŘ 3.9 Ostatní povinnosti domácího družstva 
RDS 1.2.2. Upřesnění SŘ 
RDS 2.1 Povinnosti nad rámec společných ustanovení 
 
Obě družstva nastoupí s hráči uvedenými v zápisu výše uvedeného 
ukončeného utkání. Dopsání dalších hráčů do zápisu ze soupisky 
družstva, platné ke dni 12.5.2018, je možné. 



 
Utkání se dohrává dle Pravidel nohejbalu ČNS čl. 5.5.6 od stavu 
ukončení 5:0 na zápasy pro tým MNK SILNICE GROUP Modřice „A“ 
v 6.zápase od stavu setů 1:0 a míčů 4:8 ve 2.setu. Servis má hráč SK 
LIAPOR WITTE Karlovy Vary Karel Hron (ID 354). 
 

 

         4.       Poučení o odvolání  
 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto Rozhodnutí.  Podané odvolání musí být písemné a doručuje 
se odvolacímu orgánu (VV ČNS) a doložené vkladem 2000,- Kč dle platné 
Směrnice o hospodaření (poplatek za projednání odvolání). Doručuje se též 
orgánu, který rozhodl v 1. stupni (STK ČNS). 

 
             Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 3x.  

 
 
 
 
5.      Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí 

 

Dne 25.5.2018 rozhodla Sportovně technická komise ČNS. 
      
     V Praze dne 25.5.2018 

Kamil Kleník – předseda STK ČNS 
Ivan Králík – člen                                                                          
David Němec - člen 
 
 

 
Zapsal:  Ivan Škoda, sekretář STK 
 


