V Rožňave, 12.12.2017

2017/DK/U/2

Uznesenie Disciplinárnej komisie o prijatí rozhodnutia
Disciplinárna komisia (ďalej už len DK) v zložení
Ing. Peter Oravec - predseda
Ján Ferletjak - podpredseda
rozhodla vo veci začatého disciplinárneho konania 2017/DK/2.
I. Priebeh disciplinárneho konania
1. Disciplinárne konanie č. 2017/DK/2 bolo začaté dňa 25.10.2017 v súlade s čl. 7 bod 1
Disciplinárneho poriadku SAKTD na základe Uznesenia zo zasadnutia VV dňa 19.10.2017 - úloha
Ú:2017/VV/4/8, v ktorej VV na základe zistenia o porušení uznesenia z disciplinárneho konania
2017/DK/1 bod 4.2 žiada DK o ďalšie prešetrenie disciplinárneho porušenia.
Disciplinárne konanie sa koná vo veci neoprávneného štartu na súťaži v rozpore s uznesením DK č.
2017/DK/1 a je vedené voči nasledovným subjektom :
Black tiger Snina - športový klub
Tomáš Potocký (10080001) - štatutár a hlavný tréner klubu Black tiger Snina
Jakub Špitalík (10080054) - športovec, pretekár klubu Black tiger Snina
2. DK posúdila návrh, dôkazy ako aj argumenty Tomáša Potockého.
3. DK dňa 12.12.2017 prijala rozhodnutie.
II. Prijaté rozhodnutie Disciplinárnej komisie vo veci Disciplinárneho konania 2017/DK/2
DK po preskúmaní dôkazov a po vypočutí zainteresovaných osôb dospela k záveru, že neoprávneným
štartom došlo k porušeniu rozhodnutia 2017/DK/1, ale rozhodla sa klasifikovať to ako neúmyselné
porušenie spôsobené chybou v administratíve klubu Black tiger Snina.
DK udeľuje nasledovné tresty :
1. Odobratie bodov v súlade s článkom 16 bodu 3 písm. e) Disciplinárneho poriadku (ďalej už
len DP)
Vysvetlenie : Pretekárovi Jakubovi Špitalíkovi (10080054) a následne aj klubu Black tiger Snina sa
odpočítajú body, ktoré získal potrestaný pretekár na Ligovej súťaži v Snine dňa 23.9.2017.
2. Upozornenie v súlade s článkom 16. bodu 1 písm. a) DP
Vysvetlenie : štatutárovi a hlavnému trénerovi klubu Black tiger Snina Tomášovi Potockému
(10080001) sa udeľuje disciplinárne opatrenie Upozornenie. DK upozorňuje Tomáša Potockého, že
ako štatutár má zodpovednosť za dodržiavanie uznesení DK, ktoré sa vzťahujú na jeho osobu, klub,
ktorého je štatutárom a tiež na dotknutých cvičencov. Je zodpovedný aj za administratívu a
správnu evidenciu cvičencov vo svojom klube a v prípade ďalšieho neoprávneného štartu pretekárov
bude DK prísnejšie posudzovať taký priestupok a bude to považovať za opakované porušenie
uznesenia DK, čomu budú zodpovedať aj prísnejšie tresty, ako to bolo v tomto prípade.
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Poučenie :
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Postup pri odvolaní voči rozhodnutiu DK a
náležitosti odvolania určuje DP v článkoch 31, 32, 33, 34, 35, 36.

V Rožňave 12.12.2017

Ing. Peter Oravec
predseda DK SATKD

