Disciplinárna komisia SZFB
Sp. zn.: SZFB-DK-R/13/2019-2020

JSC educationis
Horelica 25
022 01 Čadca
a
Melisa Poláčková,vedúca družstva Z1
jsceducationis@szfb.sk

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB
V disciplinárnom konaní proti florbalovému klubu JSC educationis a zároveň voči Melise Poláčkovej,
vedúcej družstva Z1 JSC Wild Girls Čadca vo veci umožnenia neoprávneného nastúpenia hráča, ktorý už je
registrovaný (transfer - hosťovanie) v inom klube a jeho štart nie je povolený, podľa ustanovení Súťažného
poriadku SZFB, článku 5, bod 5.1., písmeno a), d); článku 5, bod 5.2.; článku 5, bod 5.3., písmeno a); článku 6,
bod 6.1., písmeno a), c) a to v stretnutí Z1, číslo kola 13 / číslo zápasu 46 dňa 11.01.2020 medzi FBK BCF Dukla
Banská Bystrica a JSC Wild Girls Čadca, kedy v tomto stretnutí nastúpila za družstvo JSC Wild Girls Čadca
hráčka Lívia Šusteková, ktorá už v tom čase:
- mala schválený transfer - hosťovanie za Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné
Školy Nemšová, od 10.01.2020 a
- odo dňa 10.01.2020 sa nachádza na súpiske družstva Juniorky - NTS FK - ZŠ Nemšová,
a na základe získaných dôkazov:
-

Podnet LK SZFB zo dňa 28.01.2020,
zápis o stretnutí Z1, 13. kolo, číslo zápasu 46 zo dňa 11.01.2020 + on-line ZOS,
súpiska ZAJy – NTS FK – ZS Nemšová,
žiadosť o transfer hráča – Lívia Šusteková – hosťovanie,
Rozhodnutie LK SZFB Sp.zn.: LK-Ro/199/2019-2020
výpis z matričnej knihy SZFB,
vyjadrenie Melisy Poláčkovej,
vyjadrenie rozhodcu – Martin Mésaroš,
vyjadrenie rozhodcu – Marek Drienka a
vyjadrenie Matriky SZFB

Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“)
rozhodla,
že obvinení z priestupku sa dopustili disciplinárneho priestupku umožnenia neoprávneného nastúpenia
hráča.
Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Disciplinárnym
poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) sa rozhodla potrestať:
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1. klub JSC educationis napomenutím a
2. Melisu Poláčkovú, vedúcu družstva Z1 JSC Wild Girls Čadca napomenutím.
Klub JSC educationis a Melisa Poláčková majú zároveň za povinnosť uhradiť poplatok
disciplinárneho konania v celkovej výške 30 € v zmysle DP. Poplatok disciplinárneho konania bude
odrátaný zo súťažnej zábezpeky Z1 JSC Wild Girls Čadca.
Odôvodnenie:
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že tu nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania,
nakoľko mala za preukázané, že klub JSC educationis a zároveň Melisa Poláčková, vedúca družstva Z1 JSC Wild
Girls Čadca sa dopustili disciplinárneho priestupku umožnenia neoprávneného nastúpenia hráčky a to tým
spôsobom, že umožnili neoprávnené nastúpenie hráčky Lívie Šustekovej, ktorá dňa 11.01.2020 nastúpila
za družstvo Z1 JSC Wild Girls Čadca v zápase Z1, kolo č. 13, číslo zápasu 46, pričom
- už mala schválený transfer – hosťovanie za Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub Základné Školy Nemšová a to od 10.01.2020 a
- odo dňa 10.01.2020 sa nachádzala na súpiske družstva Juniorky - NTS FK - ZŠ Nemšová,
teda nemohla byť súčasne aj na súpiske Z1 družstva JSC Wild Girls Čadca, tak ako je to uvedené v zápise
o stretnutí v časti záznamy rozhodcov.
DK SZFB vzala do úvahy, že klub JSC educationis a ako aj Melisa Poláčková neboli disciplinárne trestaní
a taktiež prihliadla aj na okolnosti, za akých k disciplinárnemu previneniu došlo.
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB tak ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa v zmysle čl. 6 DP do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia DK SZFB, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu.

V Košiciach, dňa10.02.2020
Mgr. Pavol Vrábeľ
predseda
Disciplinárnej komisie SZFB

Na vedomie: JSC educationis - sekretár klubu a vedúci družstva Z1, Ligová komisia SZFB, Ekonomický úsek
SZFB, KRO SZFB
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