
  

  

 

 

 

 

 

 
 KRO-PP/32/2021-2022 

Rozhodnutie KRO SZFB 

 

            vo veci žiadosti Disciplinárnej komisie SZFB pre KRO SZFB o prekvalifikovanie trestu v zápase 

regionálnej ligy starších žiakov Bratislava – BASZ, 4/ 13164 zo dňa 15.05.2022 medzi družstvami Tsunami 

Záhorská Bystrica Bieli a Galaktikos Bratislava, 

rozhodla 

 

o prekvalifikovaní trestu na vylúčenie do konca stretnutia 1. 

 

 

Odôvodnenie:   

KRO po preskúmaní všetkých dôkazných materiálov je toho názoru, že daný priestupok nevedie 

k vylúčeniu do konca stretnutia 3. KRO pri svojom rozhodovaní brala do úvahy aj rozhodnutie DK SZFB SZFB-

DK-R/20/2021-2022, ktoré zastavuje disciplinárne konanie. KRO dospela k záveru, že sa podľa pravidiel 

florbalu (edícia 2018) jedná o priestupok vedúci k vylúčeniu do konca stretnutia 1, konkrétne 613/6 : Ak sa 

hráč previní nebezpečnou fyzickou hrou. To zahŕňa priestupky spáchané počas hry. Jedná sa o herné 

situácie, kedy sa hráč, bez možnosti dosiahnutia loptičky, vrhne na súpera, alebo ho inak násilne napadne, 

podrazí, zhodí alebo narazí súpera na mantinel či bránu. 

 

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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