
  

  

 

 

 

 

 

 
 KRO-PP/21/2021-2022 

Rozhodnutie KRO SZFB 

Meno a priezvisko rozhodcu: Tomáš Matina 

            vo veci pochybenia rozhodcu počas rozhodovania celonárodných zápasov v sezóne 2021/22 v zmysle 

Súťažného poriadku SZFB, Sadzobníka pokút pre rozhodcov SZFB, Príkladového sadzobníka poriadkových 

pokút sezóna 2021/22 a Príručky rozhodcov 2019/2020 

rozhodla 

o udelení pokuty 10 eur 

 

Odôvodnenie: Rozhodca pochybil nasledovne: 

9.1.2022 – HEX – 14/256 – neudelenie trestu ČK3 

 

KRO po preskúmaní videozáznamu zo zápasu medzi FBC Predator Sabinov a ŠK 98 Pruské dospela k názoru, 

že rozhodcovia v zápase nepostrehli priestupok domácej hráčky č. 39 Lenky Cuprákovej v čase 36:59 vedúci 

k vylúčeniu do konca stretnutia 3. Tomuto priestupku predchádzal iný priestupok hosťujúcej hráčky práve na 

hráčku domácich Cuprákovú, ktorý mail viesť k vylúčeniu na 2 minúty. 

KRO konštatuje, že tieto po sebe nasledujúce situácie mali veľký vplyv na zvyšný priebeh zápasu. KRO 

takisto prihliadla k celkovému výkonu rozhodcov v danom zápase. Po uvážení všetkých skutočností pristúpila 

KRO k potrestaniu rozhodcov zápasu tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 
Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa.  
Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a povinnostiach disciplinárny orgán rozhodol. Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto 
iný, než on sám. Za družstvo alebo klub sa môže odvolať len klub prostredníctvom zástupcov oprávnených rokovať za klub podľa 
Evidenčnej karty.  
Odvolanie sa podáva písomne dokladovateľným spôsobom do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia KRD, a to k príslušnému 
odvolaciemu orgánu.  
Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku vo 
výške a za podmienok stanovených v Odvolacom poriadku SZFB.  
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