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ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/01/2020-2021
voči
Erik Rády, Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Popis
Erikovi Rádymu bola v stretnutí MEX - 2. kolo, číslo zápasu 12 dňa 19.09.2020 medzi družstvami
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves a FK Florko Košice uložená ČK3 za napadnutie súpera na hracej
ploche.

Rozhodnutie
DK SZFB sa rozhodla potrestať hráča Erika Rádyho v súlade s Čl. 3.6., Čl.5. a časti II. Sadzobník
previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 5. písm. b)
Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“):
zastavením športovej činnosti na 6 (šesť) zápasov od 20.09.2020.
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FbC Young Arrows Spišská Nová Ves poplatok
disciplinárneho konania vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva
previnilého.
Odôvodnenie:
DK SZFB po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov, vyjadrenia hráča a vzhliadnutí
videozáznamu dospela k záveru, že Erik Rády sa v zápase MEX - 2. kolo, číslo zápasu 12 dňa 19.09.2020
medzi FbC Young Arrows Spišská Nová Ves a FK Florko Košice, dopustil disciplinárneho priestupku
napadnutia súpera na hracej ploche a to už v čase 59:01 tretej tretiny, kedy bezdôvodne úmyselne a
surovým spôsobom zrazil k zemi hráča hostí č. 8, pričom ten už nemal loptičku a bol mimo hry, na základe
čoho bolo rozhodcami signalizované odložené vylúčenie a podľa vyjadrení rozhodcov by už za tento
priestupok udelili červenú kartu. Následne v čase 59:59 tretej tretiny taktiež hrubým spôsobom a úmyselne,
mimo hru, podkopol a zrazil k zemi hráča hostí č. 33. Za uvedené zákroky bol hráčovi Erikovi Rádymu
uložený rozhodcami trest - 5 min. – 909 (hrubosť) a zároveň červená karta ČK3 – 616 (vylúčenie do konca
stretnutia 3). DK SZFB konštatuje, že z videozáznamu je evidentné, že úmyslom Erika Rádyho v obidvoch
prípadoch nebolo hrať, ale faulovať. Uvedené je zrejmé aj zo správania Erika Rádyho po samotných
zákrokoch, kedy nejaví žiadny záujem o hráčov a odchádza z miesta konfliktu.

DK SZFB v tomto prípade považuje priestupky za zvlášť nebezpečné z toho dôvodu, že boli vedené
celkom mimo akýkoľvek súboj o loptičku a súper sa tak na podobný zákrok nemohol nijako pripraviť.
DK SZFB na jednej strane chápe emócie Erika Rádyho, je však absolútne neprípustné vybíjať si negatívne
emócie na protihráčoch. Takýto spôsob hry nemá vo florbale miesto a takéto hrubé a nešportové správanie
sa hráča nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, a tiež je absolútne neprípustné
a netolerovateľné. Obzvlášť, kedy ide o kapitána družstva, ktorý by mal byť autoritou a vzorom
pre ostatných spoluhráčov, pričom aj v zmysle Súťažného poriadku SZFB je jednou z povinnosti kapitána
družstva dbať spolu s vedúcim družstva, trénerom a asistentom družstva na slušnosť a poriadok v družstve.
Pri rozhodovaní o výške trestu prihliadla DK SZFB k faktu, že Erik Rády nebol doteraz disciplinárne
trestaný, 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.

S pozdravom

Mgr. Pavol Vrábeľ
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