
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/158/2021/2022 

 

Florbalový klub Tvrdošín, Medvedzie 38/23, 027 44 Tvrdošín 

Vo veci nesplnenia povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá, podľa ustanovení súťažnej smernice 

Predpis o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá, podľa Súťažného poriadku SZFB, článku 13, bodu 

13.1., písmena a), Štatútu Ligovej komisie SZFB a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, Ligová 

komisia SZFB 

 

rozhodla 

 

o udelení poriadkových pokút nasledovne: 

➢ MLÁDEŽNÍCKE DRUŽSTVÁ 

• Pre prihlásenie družstva do Extraligy žien je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží 

družstvá v dvoch mládežníckych kategóriách ženskej kategórie, z toho jedno družstvo starších žiačok ( alebo 

U16D ): 

Klub Družstvo 
Podmienka mať prihlásené 

družstvá v kategórii 

Počet 

prihlásených 

družstiev klubu 

Podmienka dvoch 

prihlásených 

družstiev: 

Poriadková pokuta 

za každé jedno 

družstvo vo výške 

Spolu 

Florbalový 

klub Tvrdošín 
FBK Tvrdošín Jy Dy U16D SZy MZy 1 nesplnená 250,00 €  250,00 € 

 nie nie nie nie áno    

Odôvodnenie: 

Ak klub nesplní podmienku prihlásiť mládežnícke družstvá v súťažiach, kde je táto podmienka pre 

prihlásenie družstva dospelých stanovená (MEX, ZEX, M1), musí uhradiť sankčný poplatok vo výške 500 € za 

každé chýbajúce družstvo. 

Sankčné poplatky v tejto smernici sa pre sezónu 2021/22 znižujú o 50%. 
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Udelené poriadkové pokuty podľa platného Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, budú zrazené zo 

súťažnej zábezpeky jednotlivého klubového družstva. V prípade, ak poriadkové pokuty v priebehu súťaže 

prevýšia súťažnú zábezpeku klubového družstva, je organizácia povinná pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí 

riadiaci orgán súťaže v spolupráci s Ekonomickým úsekom SZFB, a to do 15 dní od dátumu vystavenia 

rozhodnutia. Organizácia je povinná uhradiť poriadkové pokuty na účet SZFB. Organizácia môže požiadať 

Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár do 15-tich dní odo dňa vydania rozhodnutia (27.05.2022). 

Nesplnenie lehoty splatnosti bude disciplinárne potrestané. 

 

Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom                                           

 
 
 
 
 
                  Lukáš Blaško                                                                                               vybavuje:  Miroslav Bukviš  
PREDSEDA LIGOVEJ KOMISIE SZFB                                                                 koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 
                                                                                                                                                       sekretár LK SZFB 
                                                                                                                                                       tel.: 0903426550 
                                                                                                                                                   e-mail: lkszfb@szfb.sk 

 

 

Na vedomie: 

• Prezídium SZFB; Disciplinárna komisia SZFB; Ekonomický úsek SZFB; Matrika SZFB; predseda 
klubu; sekretár klubu. 
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