
  

  

 

 

 

 

 

 
 KRO-PP/12/2022-2023 

Rozhodnutie KRO SZFB 

 

Meno a priezvisko rozhodcu: Michal Liško 

 

            vo veci pochybenia rozhodcu počas rozhodovania celoštátnych zápasov v sezóne 2022/23  v zmysle 

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

pokút sezóna 2022/23 a Príručky rozhodcov – edícia 2022 

rozhodla 

 

o udelení napomenutia 

 

Odôvodnenie:  

06.11.2022 – ZEX - 9/235 – Neudelenie väčšieho trestu 

KRO SZFB sa zhodla, že z daného videozáznamu ide o zákrok vedúci k väčšiemu trestu podľa Pravidiel 

florbalu - edícia 2022 konkrétne bod 607/4 (Ak sa previní hráč bezohľadnou fyzickou hrou. To zahŕňa 

situácie, kedy hráč podrazí, zhodí alebo narazí súpera na mantinel či bránu alebo ho inak bezohľadne 

napadne.)  

KRO je toho názoru, že hráčka domácich síce nevykonala tento zákrok s úmyslom napadnúť súperku, ale 

vykonala ho bezohľadne.  Hráčka hostí bola otočená chrbtom a vôbec tento "hit" neočakávala. Priestupok sa 

však nedá charakterizovať ako "násilny" alebo "brutálny" preto podľa pravidiel florbalu nevedie k vylúčeniu 

do konca stretnutia. 

 

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 KRO, 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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Komisia rozhodcov a observerov 

kucera@szfb.sk 
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Jakub Kučera 
PREDSEDA KRO SZFB 

kučera@szfb.sk 

+ 421 902 095 619 

 

Na vedomie: Ekonomický úsek SZFB, DK SZFB, sekretár KRO SZFB 
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