Zápis
č.2/2011 zo zasadnutia DK VPKSR konaného dňa 2.3.2011 v
Topoľčanoch.
Prítomní: E. Prelovský, T. Dolný
Telefonicky konzultované s p. J. Cifrom

1. DK VPK SR upozorňuje, že dňa 1.2.2011 vstúpil do platnosti inovovaný disciplinárny
poriadok, ktorý bol schválený VV SZVP v ktorom sú disciplinárne priestupky trestané
aj finančnými pokutami, okrem priestupkov hráčov v mládežníckych súťažiach.
2. DK VPK SR prejednala úlohu zo zasadnutia VPK SR zo dňa 29.1.2011 a konštatovala, že
rozpis 2. turnaja 1. NL kadetov, ktorý sa konal v dňoch 28. – 30.1.2011 v Žiline nebol
zo strany usporiadateľa KVP Vrútky porušený. Súčasne konštatovala, že predmetné
zistenie bolo vykonané len na základe úlohy zo strany VPK SR. DK VPK SR odporúča
aby sa protesty riešili len na základe oficiálneho podanie so všetkými náležitosťami.
3. DK VPK SR v spolupráci s RK VPK SR vyhodnotila opatrenia na zabezpečenie lepšej
organizácie súťaží a prijala nasledovné závery:
a) V mesiaci február 2011 nominovaní hlavní rozhodcovia neobdržali od
usporiadateľa 5 EUR, ako odmenu za výkon funkcie. Na zasadnutí bol prijatý
návrh aby si odmenu 5 EUR zúčtoval rozhodca v celkovom zúčtovaní turnaja
na SZVP.
b) Pri organizácii Extraligy a turnajov nižších súťaží sa vyskytol nedostatok že
kluby nedodržiavali pravidlo o zabezpečení usporiadateľskej služby. Na
zasadnutí bol prijatý návrh aby boli vyrobené tričká s nápisom
„USPORIADATEĽ“ a tieto rozposlané na kluby k označeniu usporiadateľa.
c) DK upozorňuje delegátov na Extralige na dôsledné vyplňovanie
hodnotiacich listov a ich včasné zaslanie na adresu J. Boháta k vyhodnoteniu.
d) Vyhodnocovanie organizácie nižších súťaží hlavným rozhodcom sa
neuplatnilo v plnej miere. DK neobdržala hlásenia od rozhodcov a tým nebolo
možné ihneď reagovať zo strany DK na disciplinárne priestupky resp. na
nedostatky pri organizácii súťaží.
e) DK upozorňuje rozhodcov na presné a čitateľné kvalifikovanie priestupku do
zápisu o stretnutí.

4. Disciplinárne priestupky:
Extraliga EMM 9. kolo 26.2.2011
a) V stretnutí Tozan Topoľčany – Akademik Košice bol vylúčený hráč Palaščák
z družstva Akademik Košice DKSN za kritizovanie rozhodcu.
DK trestá hráča Palaščáka podľa bodu 2.a. DP, zastavením činnosti na 1 stretnutie
a pokutou 5 EUR.
b) V stretnutí Slávia UK Bratislava – Nereus Žilina bol vylúčený hráč Krajčovič
z družstva Slávia UK Bratislava DKSN za kritizovanie rozhodcu.
DK trestá hráča Krajčoviča podľa bodu 2.a. DP, zastavením činnosti na 1 stretnutie
a pokutou 5 EUR.
Národná liga juniorov 2. kolo 12. – 13.2.2011 Košice
a) V stretnutí č. 1 Tozan Topoľčany – ŠKP Košice bol hráč Vojtek z družstva ŠKP Košice
vylúčený DKSN za nebezpečný kontakt s protihráčom.
Podľa bodu 5.a. DP v kategórii juniorov bez disciplinárneho trestu.
b) V stretnutí č. 5 ŠKP Košice – Nereus Žilina bol hráč Markovič z družstva Nereus
Žilina vylúčený DKSN za technický priestupok.
Podľa bodu 1.a. DP bez disciplinárneho trestu.
1. NL starších žiakov 2. Kolo 4. – 6. 2. 2011 Bratislava
a) V stretnutí č. 8 ŠKP Košice – KVP Komárno tréner KVP Komárno Dinuš obdržal ŽK za
nešportové správanie.
DK trestá trénera Dinuša podľa bodu 2c. DP zastavením činnosti na 1 stretnutie
a pokutou 5 EUR.
b) V stretnutí č. 15 ŠKP Košice – Tozan Topoľčany bol hráč Dilý z družstva ŠKP Košice
vylúčený DKSN za nebezpečný kontakt s protihráčom.
Podľa bodu 5a DP v kategórii st. žiakov bez disciplinárneho trestu.

2. NL starších žiakov 2. kolo 4. – 6. 2. 2011 Nové Zámky
a) v stretnutí č.2 Nereus Žilina – Slávia UK Bratislava bol hráč Jovanovič z družstva Sl.
UK. Bratislava vylúčený DKSN za nešportové správanie.
DK trestá hráča Jovanoviča podľa bodu 2.a. DP zastavením činnosti na 1 stretnutie.
V kategórii st. žiakov bez finančnej pokuty.
1. liga ženy 1. kolo 12.2.2011 Vrútky (Žilina)
a) V stretnutí č. 1 KVP Vrútky – Tozan Topoľčany ŽK tréner Tozanu Topoľčany
Vestenický za kritizovanie rozhodcu.
DK trestá trénera Vestenického podľa bodu 2.c. DP zastavením činnosti na 1
stretnutie a finančnou pokutou 5 EUR.

Finančné pokuty uhradiť do 10.3.2011 na účet SZVP v ČSOB. Pri platbe uvádzať účel
platby – pokuta od DK VPK SR
Č. účtu: 584838973/7500

Eduard Prelovský
Predseda DK VPK SR

