Disciplinárny poriadok Slovenskej asociácie korfbalu

Prvá časť
Všeobecná časť
Článok 1
Základné ustanovenia
Disciplinárny poriadok stanovuje podmienky a postup prejednávania všetkých
disciplinárnych previnení v SAK. Vzťahuje sa na všetky korfbalové kluby, školy, oddiely
(ďalej len kluby), ktoré sú zapojené do súťaží riadených SAK, na jednotlivých hráčov,
trénerov, rozhodcov, funkcionárov i členov klubov, a taktiež na funkcionárov SAK.

Článok 2
Disciplinárne previnenie
(1) Disciplinárne previnenie jednotlivca je úmyselné jednanie, ktoré porušuje záväzné
predpisy, rozhodnutia a uznesenia orgánov SAK, a rovnako aj jednania, ktoré odporujú
všeobecným princípom morálky a fair-play (napr. prijímanie úplatku, podplácanie, doping
apod.)
(2) Disciplinárne previnenie jednotlivca je rovnako závažné porušenie pravidiel korfbalu,
keď k jeho potrestaniu nepostačujú iné prostriedky.
(3) Disciplinárne previnenie klubu je úmyselné porušenie záväzných predpisov, rozhodnutí a
uznesení orgánov SAK, ako aj závažné prípady narušenia poriadku súvisiaceho so
športovými súťažami a inými akciami v rámci SAK, ktorých sa dopustia kolektívy – družstvá
daného klubu či klubové orgány.

Článok 3
Tresty
(1) V disciplinárnom konaní sa môžu ukladať jednotlivcom tieto tresty:
a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) zastavenie pretekárskej činnosti,
d) zastavenie výkonu funkcie,
e, výlučenie z radov SAK
(2) V disciplinárnom konaní sa môžu ukladať klubom tieto tresty :

a) pokarhanie,
b) kontumácia,
c) peňažná pokuta,
d) uzavretie ihriska,
e) zastavenie pretekárskej činnosti družstva,
f) vylúčenie družstva za súťaže.

Článok 4
Napomenutie je najmiernejšou formou trestu. Ukladá sa v prípadoch menej vážnych
previnení, najmä vtedy, pokiaľ sa jedná o prvý prípad previnenia,ale len v prípade
priestupku, kde horná hranica finančnej pokuty nepresahuje sumu 17, -EUR a zastavenie
činnosti na dva mesiace

Článok 5
Pokarhanie je prísnejšia forma trestu, ktorá sa ukladá najmä za opakované menej závažné
previnenia.

Článok 6
Zastavenie súťažnej činnosti až na 12 mesiacov. Tento trest sa vzťahuje na všetky
stretnutia a podujatia na územi SR. Termín nástupu trestu schvaľuje disciplinárny orgán.

Článok 7
Zákaz výkonu funkcie až na obdobie 18 mesiacov. Pri závažných previneniach môže dlžka
trestu činiť až 24 mesiacov. Termín nástupu trestu schvaľuje disciplinárny orgán.

Článok 8
Vylúčenie z radov SAK je trest, ktorý je možné uložiť zalen pri závažnom disciplinárnom
previnení, alebo zvlášť hrubom, prípadne opakovanom porušení stanov, poriadkov a zásad
športovej etiky.
Článok 9
(1) Kontumácia je trest uložený družstvám:
a) za neoprávnený štart hráča alebo hráčky v zápase - kontumácia 0:7 v prospech
súpera za každé stretnutie, v ktorom došlo k neoprávnenému štartu hráča alebo
hráčky automaticky;

b) za predčasné ukončenie zápasu previňujúceho sa družstva - kontumácia 0:7 v
prospech súpera;
c) za neodohranie zápasu z dôvodu zastavenia pretekárskej činnosti družstiev, či
nedostavenie sa k zápasu - kontumácia 0:7 v prospech súpera.
(2) Pokiaľ rozdiel skóre výsledku dosiahnutého na ihrisku bol väčší ako 7 v prospech súpera,
potom platí tento výsledok.

Článok 1O
(1) Zastavenie pretekárskej činnosti (ďalej len ZPČ) je trestom uloženým hráčom:
a) na určité časové obdobie (hráč nesmie štartovať v žiadnom zápase), najviac však
na 12 mesiacov,
b) na určitý počet súťažných zápasov (hráč môže štartovať v ostatných
tréningových, priateľských, medzinárodných a medzištátnych zápasoch, neustanoví
inak disciplinárna komisia),
(2) Za udelenie 2. žltej karty v jednom súťažnom ročníku nasleduje trest ZPČ na jeden
zápas automaticky,
(3) Za udelenie 4. žltej karty v jednom súťažnom ročníku nasleduje trest ZPČ na tri
stretnutia automaticky,
(4) Za udelenie červenej karty nasleduje trest ZPČ na jedno stretnutie automaticky, pokiaľ
neudelí disciplinárna komisia vyšší trest. Rozhodca môže udeliť červenú kartu nielen za
previnenie behom zápasu, ale i za iné závažné previnenie pred alebo po zápase. V tomto
prípade nasleduje, až do rozhodnutia disciplinárneho orgánu, automatické ZPČ a rozhodca
odoberie hráčovi registračný preukaz. Toto previnenie musí byť prejednané na najbližšom
zasadnutí disciplinárnej komisie, najneskôr však do 21 dní odo dňa udelenia červenej karty.

Článok 11
ZPČ družstva je trest uložený družstvu za previnenie spáchané jeho hráčmi pred, počas
alebo po konkrétnom súťažnom stretnutí. Tento trest je možné uložiť družstvu najviac na
tri majstrovské zápasy. Neodohranie zápasu z dôvodu ZPČ družstva sa kontumuje 0:7 v
prospech súpera.

Článok 12
(1) Zákaz výkonu funkcie (ďalej len ZVF) je trest uloženým kapitánom, trénerom,
funkcionárom klubov, rozhodcom i funkcionárom SAK za previnenia spáchané v rámci ich
funkčných právomocí. Maximálna výška trestu ZVF je 24 mesiacov.
(2) Trest spočíva v zákaze výkonu príslušnej funkcie pri všetkých súťažných, priateľských i
medzinárodných stretnutiach. V prípade trénerov sa zákaz vzťahuje i na trénovanie v
kluboch, resp. reprezentáciách.

(3) Trest ZVF u rozhodcov je možné uložiť až po prejednaní veci v komisii rozhodcov SAK a
s prihliadnutím k ich stanovisku.

Článok 13
(1) Peňažná pokuta je trest, ktorý je možné uložiť klubom za závažné previnenie až do
výšky 500 €.
(2) Pri uložení trestu disciplinárna komisia v rozhodnutí určí spôsob platby a lehotu
splatnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní.

Článok 14
(1) Uzavretie ihriska je trest uložený klubom za hrubé porušovanie ustanovení súťažného
poriadku, predovšetkým za nesplnenie usporiadateľských povinností pri organizácii zápasov.
Trest je možné previesť do ďalšieho súťažného ročníka.
(2) Trest spočíva v tom, že potrestaný tím či klub nesmie v danom období organizovať
domáce ligové zápasy na ihriskách v okruhu 50 km od sídla svojho klubu.

Článok 15
Vylúčenie družstva zo súťaže je trest ukladaný za najzávažnejšie a opakované previnenia
družstva, najmä však za narušenie regulárnosti súťaže opakovaným nenastupovaním k
majstrovským zápasom, podplácanie, prijímanie úplatkov apod. Vylúčené družstvo je
možné preradiť do nižšej súťaže.

Článok 16
(1) Za previnenia jednotlivcov sa považuje nasledovné:
a) nešportové správanie, nevhodný kontakt s obecenstvom, úmyselné zdržiavanie
hry, nevhodné oblečenie a pod. Výška trestu - finančná pokuta 17,- EUR ;
b) urážka, zosmiešnovanie rozhodcov, súperov, či divákov, prejavy vulgárneho
správania.Výška trestu - finančná pokuta 25,- EUR ;
c) inzultácia protihráča, rozhodcu, trénera či diváka. Výška trestu - finančná pokuta
45,-EUR a zastavenie činnosti na 2 mesiace;
d) falšovanie športovo-technických dokladov. Výška trestu - finančná pokuta 55,EUR a zákaz činnosti na 6 mesiacov;
e) zvlášť hrubé, prípadne opakované porušenie stanov, poriadku a zásad športovej
etiky. Výška trestu - finančná pokuta 75,-EUR a vylúčenie z radov SAK.

(2) Za previnenia družstiev sa považuje nasledovné:
a) nešportové správanie družstva pred, počas a po stretnutí. Výška trestu - finančná
pokuta 75,- EUR ;
b) urážka, zosmiešnovanie rozhodcov, súperov, či divákov, prejavy vulgárneho
správania.Výška trestu - finančná pokuta 75,- EUR ;
c) inzultácia protihráča, rozhodcu, trénera či diváka. Výška trestu - finančná pokuta
125,-EUR ;
d) falšovanie športovo-technických dokladov. Výška trestu - finančná pokuta 125,EUR a zákaz činnosti na 6 mesiacov;

(3) Za previnenia trénerov, rozhodcov a funkcionárov sa považuje nasledovné:
a) nešportové správanie voči hráčom, ich sprievodu, trénerom a rozhodcom pred,
počas a po stretnutí. Výška trestu - finančná pokuta 75,- EUR a zákaz činnosti na 3
mesiace;
b) urážka, zosmiešnovanie rozhodcov, súperov, či divákov, prejavy vulgárneho
správania.Výška trestu - finančná pokuta 75,- EUR a zákaz činnosti na 3 mesiace ;
c) inzultácia protihráča, rozhodcu, trénera či diváka. Výška trestu - finančná pokuta
125,-EUR ;
d) falšovanie športovo-technických dokladov. Výška trestu - finančná pokuta 125,EUR a zákaz činnosti na 6 mesiacov;

Článok 17

Zavážne disciplinárne previnenia

Za závažne disciplinárne previnia sa považujú:
(1)
Porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu a ustanovení
Antidopingovej agentúry SR
a) Doping sa zakazuje ;
b) Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel a to počas súťaže,
alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovcov na súťaži.
Výška trestu:- podľa medzinárodných pravidiel pre korfbal a pravidiel
Antidopingovej agentúry SR.

Článok 18
(1) Pri určovaní druhu a výšky trestu sa prihliada k závažnosti disciplinárneho previnenia,
najmä k spôsobu jeho spáchania a následkom, k okolnostiam za ktorých bol spáchaný, k
miere zavinenia, k úmyslom a k osobe jednajúceho, či a akým spôsobom už bol previnilí
disciplinárne riešený.

(2) Od uloženia trestu je možné v rozhodnutí o disciplinárnom previnení upustiť, pokiaľ k
náprave postačí samotné prejednanie prípadu.

Článok 19
(1) Pri výmere trestu sa k poľahčujúcim okolnostiam prihliadne najmä vtedy, keď
previnilec:
a) bol vyprovokovaný,
b) doteraz mal bezproblémové chovanie,
c) prejavil úprimnú ľútosť,
d) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
e) účinne napomáhal pri objasňovaní svojho previnenia,
f) nahradil alebo odčinil spôsobenú škodu.
(2) Pri výmere trestu sa ako k priťažujúcim okolnostiam prihliadne najmä vtedy, keď
previnilec:
a) sa previnenia dopustil surovým spôsobom, zákerne alebo klamstvom,
b) zviedol k previneniu iného,
c) dopustil sa viac previnení za sebou,
d) dopustil sa previnení ako funkcionár voleného orgánu.

Článok 20
V jednom súťažnom ročníku môže disciplinárna komisia použiť voči tomu istému
jednotlivcovi či klubu jeden trest napomenutia a jeden trest pokarhania.

Článok 21
(1) Tresty ZPČ a ZVF nepresahujúce 4 mesiace resp. 12 zápasov môžu byť podmienečne
odložené na skúšobnú dobu v trvaní od 6 mesiacov do jedného roku, pokiaľ je vzhľadom k
okolnostiam prípadu a osobe potrestaného možné preukázať, že účelu trestu bude
dosiahnuté aj bez jeho výkonu.
(2) Pokiaľ sa previnilec v skúšobnej dobe znovu dopustí disciplinárneho previnenia, za ktoré
mu bude uložený trest, vykoná sa dodatočne aj podmienečne uložený trest.
(3) Pri opakovanom previnení v jednom ročníku súťaže sa ukladá disciplinárny trest v
príslušnej výške vždy nepodmienečne.

Článok 22
Disciplinárne orgány
Disciplinárnym orgánom je iba disciplinárna komisia SAK (ďalej len DK SAK).

Druhá časť

Zvláštna časť

Článok 23
Postup v disciplinárnom riešení
(1) Disciplinárny orgán začína disciplinárne konanie na základe oznámenia alebo z
vlastného podnetu.
(2) Disciplinárne konanie nemôže začať, ak uplynulo od disciplinárneho previnenia doba
viac ako 1 rok.
(3) Disciplinárna komisia je povinná vykonať disciplinárne konanie čo najrýchlejšie bez
zbytočných prieťahov.
(4) Disciplinárna komisia hodnotí jednotlivé dôkazy v disciplinárnom konaní podľa svojho
vnútorného presvedčenia založeného na dôslednom zvážení všetkých okolností prípadu
jednotlivo i súhrnne. Dôkladne objasňuje okolnosti svedčiace v prospech i neprospech
previnilca. Za týmto účelom je oprávnená prizvať k prejednávaniu osoby, ktoré môžu
vypovedať o dôležitých informáciách, vyžiadať si písomné dokumenty a iné dôležité
materiály.
(5) Z rozhodovania v disciplinárnom konaní je možné vylúčiť člena disciplinárnej komisie,
pokiaľ vzhľadom k jeho osobe a pomeru k veci, by jeho účasť na ďalšom prejednávaní veci
mohla ovplyvniť nestrannosť rozhodovania. O vylúčení člena disciplinárnej komisie
rozhoduje disciplinárna komisia.
(6) Jednotlivci alebo kluby, ktorých previnenie sa prejednáva, musia byť informované,
kedy a kde sa bude prípad prejednávať, aby sa mohli konania zúčastniť.
(7) Previnenia rozhodcov prejednáva disciplinárna komisia až po prejednaní previnenia
rozhodcu v rozhodcovskej komisii SAK. Na závery tejto komisie však nie je disciplinárna
komisia viazaná.

Článok 24
Rozhodovanie v disciplinárnom konaní
Ako náhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia,
disciplinárna komisia rozhodne, či:

a) disciplinárne konanie zastaví, ak sa zistí, že k previneniu nedošlo,
b) upustí od potrestania, ak k náprave postačí samotné prejednávanie prípadu,
c) uloží trest podľa článku 3 tohto disciplinárneho poriadku.

Článok 25
Ak prejednáva disciplinárna komisia súčasne niekoľko disciplinárnych previnení rovnakého
previnilca, vysloví trest za previnenie najťažšie a k ostatným previneniam prihliadne ako k
priťažujúcim okolnostiam.

Článok 26
Rozhodnutie
Rozhodnutie v disciplinárnom konaní, ktorým je previnilec uznaný vinným, musí obsahovať:
a) označenie orgánu o ktorého rozhodnutie ide, vrátane mien a priezvisk jeho
členov,
b) deň a miesto vyhlásenia rozhodnutia,
c) meno a priezvisko, resp. názov previnilca,
d) výrok rozhodnutia,
e) popis skutku, ktorého sa previnilec dopustil,
f) trest podľa ustanovení disciplinárnej komisie,
g) odôvodnenie,
h) poučenie o odvolaní.

Článok 27
Po vykonaní najmenej polovice trestu ZPČ, ZVF, uzavretie ihriska a ZPČ družstva, môže byť
zvyšok trestu, na základe žiadosti previnilca podmienečne odpustení na skúšobnú dobu. O
podmienečnom odpustení trestu rozhoduje komisia, ktorá trest udelila s konečnou
platnosťou.

Článok 28
(1) Ak je previnilec prítomný na prejednávaní, oznámi mu disciplinárna komisia svoje
rozhodnutie s podstatnými dôvodmi a poučí ho o práve podať odvolanie.
(2) Rozhodnutie sa zasiela doporučene poštou previnilému jednotlivcovi či klubu, a to
spravidla do 10 dní od skončenia konania.

Článok 29
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže previnilec podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia previnilca
(2) Vo výnimočných prípadoch môže byť odvolacie konanie zahájené z vlastného podnetu
odvolacej komisie, a to do 15 dní odo dňa rozhodnutia disciplinárnej komisie.
(3) Odvolanie sa podáva Rade SAK a komisii, ktorá rozhodovala v 1. stupni.
(4) Podané odvolanie má odkladný účinok.
(5) K odvolaniu musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie, ktorého výška
činí 20,- €.
(6) O podanom odvolaní rozhoduje jedine Rada SAK (ďalej len odvolacia komisia).

Článok 30
(1) Odvolacia komisia prejednáva odvolanie najneskôr do 1 mesiaca odo dňa jeho
doručenia.
(2) Disciplinárna komisia, proti ktorej rozhodnutie odvolanie smeruje, zašle do 10 dní po
obdŕžaní odvolania všetky podklady disciplinárneho konania odvolacej komisii.
(3) Funkcionár, ktorý rozhodoval v danom prípade ako člen disciplinárnej komisie, nemôže
rozhodovať v odvolacom konaní.
(4) Previnilec má právo zúčastniť sa prejednávania svojho prípadu pred odvolacou
komisiou. O dni a mieste prejednávania musí odvolací orgán previnilca vyrozumieť
najneskôr 7 dní pred prejednávaním.
(5) Podané odvolanie môže byť vzaté späť najneskôr pred zahájením odvolacieho konania
(do zahájenia zasadnutia komisie). Iba v tomto prípade sa vracia poplatok za odvolanie.

Článok 31
(1) Odvolacia komisia odvolanie zamietne, pokiaľ je podané osobou neoprávnenou,
oneskorene alebo nie je pripojený doklad o zaplatení poplatku.
(2) Odvolacia komisia potvrdí rozhodnutie disciplinárnej komisia, ktorá rozhodovala na 1.
stupni, ak príde k záveru, že jeho rozhodnutie je vecne správne a dôvodné.
(3) Odvolacia komisia zruší rozhodnutí disciplinárnej komisie, ktorá rozhodovala na 1.
stupni, pokiaľ dospela k záveru, že nedošlo k disciplinárnemu previneniu.
(4) Odvolacia komisia zmení rozhodnutie disciplinárnej komisie, ktorá rozhodovala na 1.
stupni, pokiaľ príde k záveru, že disciplinárna komisia nepostupovala v konaní správne.

(5) Rozhodnutie o odvolaní zašle odvolacia komisia do 10 dní od jeho vyhlásenia
previnilcovi a disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala na 1. stupni.

Článok 32
Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a nejde sa proti nemu odvolať.

Článok 33
(1) Z jednania disciplinárnej komisie sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje podstatné údaje o
priebehu a závere tohto konania. Zápis sa uchováva najmenej po dobu dvoch rokov odo
dňa rozhodnutia a nazrieť do nej môžu iba členovia disciplinárnej a odvolacej komisie, a to
iba v rámci prejednávania prípadu v disciplinárnom konaní.
(2) Disciplinárna komisia SAK vedie evidenciu všetkých trestov z disciplinárnych konaní.

Článok 34
(1) Výklad tohto disciplinárneho poriadku vytvára Rada SAK.
(2) Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2017

