
 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/94/2020/2021

FBC BlueBerries Modra, Moyzesova 45,  900 01 Modra

V zmysle platných poriadkov SZFB,  platných predpisov súťaží  SZFB,  platných súťažných smerníc SZFB,
Štatútu Ligovej komisie SZFB a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, Ligová komisia SZFB

rozhodla

o udelení poriadkových pokút nasledovne:

 vo veci porušenia povinnosti, nevyplnený elektronický zápis 

Družstvo  Súťaž Kolo
Číslo

zápasu
Zápas dňa Vypĺňanie elektronického zápisu

Poriadková
pokuta vo výške

FBC BlueBerries
Modra

JEX 11 6064 21.06.2021 nevyplnený 20€

FBC BlueBerries
Modra

JEX 9 6051 22.06.2021 nevyplnený 20€

Predpis pre zabezpečenie vypĺňania elektronického zápisu :

3.2. Organizátor zápasu je povinný vypĺňať technický on-line prenos počas zápasu súbežne so zápisom o
stretnutí  (papierový  zápis  o  stretnutí)  vo  všetkých  stretnutiach  MEX,  ZEX,  JEX,  M1,  M-SR,  ToPp,
kvalifikácie a v nadstavbovej časti (play-off, baráž, atď...) všetkých celoštátnych a regionálnych súťaží.

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.  Nesplnenie
lehoty splatnosti bude disciplinárne potrestané.

Poučenie:
 proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať;

 odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB.
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S pozdravom                                            

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

Na vedomie:

 LK SZFB, Ekonomický úsek SZFB, Komisia rozhodcov a observerov SZFB, sekretár klubu, vedúci 

družstva.
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