Disciplinárna komisia SZFB
Sp. zn.: SZFB-DK-R/14/2019-2020
Miroslav Gančár
Žltý Sneh Košice
Klimkovičova 1
040 23 Košice
zltysnehkosice@szfb.sk

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB
V disciplinárnom konaní proti Miroslavovi Gančárovi, hráčovi klubu Žltý Sneh Košice, družstvo Žltý Sneh
Košice – M1, vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase M1 – ŠF3, kód zápasu 142 dňa
07.03.2020 medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a Žltý Sneh Košice, kedy bol rozhodcami udelený hráčovi
Miroslavovi Gančárovi trest ČK3 (616 - vylúčenie do konca stretnutia 3)
a na základe získaných dôkazov:
-

zápis o stretnutí ŠF3, kód zápasu 142 zo dňa 07.03.2020 a online ZOS,
vyjadrenie rozhodcu Mareka Turlíka,
vyjadrenie rozhodcu Wlachovského Petra,
vyjadrenie hráča Miroslava Gančára,
vyjadrenie trénera družstva Žltý Sneh Košice Róberta Beľuša,
vyjadrenie klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a
vyjadrenie hlavného organizátora zápasu Adama Kalčoka,

Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“)
rozhodla,
že Miroslav Gančár, hráč klubu Žltý Sneh Košice, družstvo Žltý Sneh Košice – kategória M1, sa dopustil
disciplinárneho priestupku nešportového správania sa voči rozhodcom a to vulgárnym vyjadrovaním sa voči
jednému z rozhodcov v zápase M1 – ŠF3, kód zápasu 142 dňa 07.03.2020 medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
a Žltý Sneh Košice.
Na základe uvedeného DK SZFB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla
o udelení trestu hráčovi Miroslavovi Gančárovi a to
zastavenie športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy od 08.03.2020.
DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť trovy disciplinárneho konania
vo výške 30 € v zmysle DP. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva
previnilého.
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Odôvodnenie:
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že tu nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania,
nakoľko mala za preukázané, že Miroslav Gančár, hráč klubu Žltý Sneh Košice, družstvo Žltý Sneh Košice kategória M1, vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase M1 – ŠF3, kód zápasu 142 dňa
07.03.2020 medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a Žltý Sneh Košice sa svojim vulgárnym vyjadrovaním sa
na adresu rozhodcu dopustil nešportového správania sa voči rozhodcom, za čo mu bol udelený trest ČK3 (616 vylúčenie do konca stretnutia 3).
Hráč (s výnimkou kapitána družstva) v zmysle platných pravidiel a predpisov nie je oprávnený
bez vyzvania komunikovať s rozhodcami. Samozrejme, že je v kompetencii rozhodcu rozhodnúť o tom, aká
intenzita je potrebná pre udelenie príslušného trestu.
Hráč, ktorému bol udelený trest ČK3 by mal automaticky po udelení trestu opustiť hraciu plochu, nie
ešte domáhať sa konzultácie s rozhodcami. Hráč už bol vylúčený do konca stretnutia a akékoľvek ďalšie
protestovanie zo strany hráča je taktiež nešportovým správaním a má vplyv na samotné disciplinárne konanie.
Nerešpektovanie rozhodnutí arbitrov stretnutia nie je len v rozpore s duchom športu a florbalu, ale aj
absolútne neprípustné podľa DP.
Ako poľahčujúcu okolnosť vzala DK SZFB do úvahy skutočnosť, že ako hráč tak aj klub účinne
napomáhali pri objasňovaní priestupku, a tiež vyjadrenie hráča Miroslava Gančára, v ktorom svoje konanie
oľutoval a v ktorom taktiež uviedol, že sa za svoje konanie rozhodcovi prostredníctvom sociálnej siete
ospravedlnil, čo potvrdil aj dotknutý rozhodca.
DK SZFB taktiež vzala do úvahy, že voči hráčovi Miroslavovi Gančárovi nebolo doposiaľ vedené
disciplinárne konanie a tiež skutočnosť, za akej došlo k spáchaniu disciplinárneho priestupku.
V zmysle DP „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“:

4) Nešportové správanie voči
v rámci stretnutia i mimo neho.

rozhodcom,

delegátom

alebo

funkcionárom

riadiacich

orgánov

b) urážky, vulgárne výrazy, opľutie, vyhrážanie, výroky hanobiace národ, etnickú skupinu, rasu a vyznanie
a iné

➢

Trestá sa zastavením činnosti na štyri až štrnásť zápasov, prípadne finančnou pokutou.

Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB o udelení
trestu v najnižšej hranici sadzby, ktorý uvádza DP, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky
aj preventívny, t.j. výchovný charakter.
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, dňa 13.03.2020
Mgr. Pavol Vrábeľ
predseda
Disciplinárnej komisie SZFB
Na vedomie: Žltý Sneh Košice - sekretár klubu a vedúci družstva M1, Matrika SZFB, Ligová komisia SZFB,
Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB
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