DISCIPLINÁRNA KOMISIA VPKSR s.r.o.
Tovarnícka 1, Topoľčany 95501,
Tel: 0915555580, e-mail: dolnaktom@yahoo.com

Z Á P I S DK VPKSR č.3/2013
zo dňa 29.4.2013

I.) Disciplinárne priestupky

1/ ŠKP MODRÍ DRACI Košice – I.NL žiačky -I.kolo– 6-7 .4.2013
Zápas č.5 PVK Vrútky- SLÁVIA UK Bratislava - udelená ŽK: tréner Brišš /Bratislava/- kritika výkonu
rozhodcov
* DK trestá trénera Brišša finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP

2/ SLÁVIA UK Bratislava – I.NL žiačky- II.kolo– 19-20..4.2013
Zápas č.2 ŠKP MODRÍ DRACI Košice - SLÁVIA UK Bratislava - udelená ČK: tréner Brišš /Bratislava/nešportové správanie
* DK trestá trénera Brišša zastavením činnosti na 2 stretnutia a finančnou pokutou 10,-€ podľa
čl.1.ods.2 DP - Tréner Brišš absolvoval trest počas turnaja

3./ I.NL juniorov U 21 – 2. turnaj – Nováky 6. – 7.04.2013
Zápas č.2 SLÁVIA UK Bratislava - KVP Komárno
-

hráč č.6 Prachár /Bratislava/ DKSN–nebezpečný kontakt s protihráčom

-

hráč č.13 Zachar /Bratislava/ DKSN–nebezpečný kontakt s protihráčom

-

hráč č.7 Dekany /Komárno/ DKSN–nebezpečný kontakt s protihráčom

* bez ďalšieho trestu

4./ I.NL ŽENY – 2. turnaj – SLÁVIA UK Bratislava- 27 –28.4 2013
Zápas č.5 ŠKP MODRÍ DRACI Košice – PVK Vrútky
-

hráčka č.3 Žiaková / Vrútky/- DKSN–kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá hráčku Žiakovú finančnou pokutou 5,-€ a zastavením činnosti na 1 zápas podľa čl.1.ods.2a.
DP
-

hráčka č.3 Valocká / Vrútky/- DKSN–kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá hráčku Valockú finančnou pokutou 5,-€ a zastavením činnosti na 1 zápas podľa čl.1.ods.2a.
DP
-

hráčka č.5 Šragová / Košice/ DKSN–nebezpečný kontakt s protihráčom

* DK trestá hráčku Šragovú finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.5a. DP
-

hráčka č.8 Krivková / Košice/ DKSN–nebezpečný kontakt s protihráčom

* DK trestá hráčku Krivkovú finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.5a. DP
5./ Pharma Group vodnopólová extraliga mužov – 1. nadstavbový turnaj o 1. – 4. miesto
– ŠKP MODRÍ DRACI Košice 13. – 14.04.2013
a. Zápas 2 ŠKP MODRÍ DRACI Košice – ČH HORNETS Košice
-

udelená ŽK: tréner Kaid /Hornets/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Kaida finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
-

udelená ŽK: trénerka Ragusa /Modrí Draci/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénerku Ragusu finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
b. Zápas č. 4 SLÁVIA UK Bratislava - ŠKP MODRÍ DRACI Košice
-

hráč č.6 Čiernik / Košice/-udelená ŽK a DKSN–simulovanie a následná kritika výkonu
rozhodcov

* DK trestá hráča Čiernika zastavením činnosti na 1 zápas a finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2a.
DP- hráč absolvoval trest na turnaji.
c. Zápas č.6 ČH HORNETS Košice – SLÁVIA UK Bratislava
-

udelená ŽK: tréner Kaid /Hornets/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Kaida finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
- hráč č.12 S.NAGY /Košice/- DKSN–kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá hráča S.Nagya finančnou pokutou 5,-€ a zastavením činnosti na 1 zápas podľa čl.1.ods.2a.
DP

5./ I. NL kadetov – 3. turnaj -PIRANA SC Topoľčany - 20. – 21.04.2013

a. zápas č.1 NCHZ Nováky - SKP Košice
-

udelená ŽK: tréner Fabian /Košice/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Fabiana finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
b.zápas č.2 KVP Komárno –PIRANA SC Topoľčany
-

udelená ŽK: tréner Gogola /Topoľčany/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Gogolu finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
-

udelená ŽK: tréner Balasz /Komárno/ - kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Balásza finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
c. zápas č.6 PIRANA SC Topoľčany - NCHZ Nováky
-

udelená ŽK: tréner Gogola/Topoľčany/ - kritika výkonu rozhodcov, následne udelená ČK za
kritiku rozhodcov

* DK trestá trénera Gogolu zastavením činnosti na 2 stretnutia a finančnou pokutou 10,-€ podľa
čl.1.ods.2c DP
5./Pharma Group vodnopólová extraliga mužov – 2. nadstavbový turnaj o 1. – 4. miesto
– SLÁVIA UK Bratislava 27. – 28.04.2013
a. Zápas č.3 NCHZ Nováky - SLÁVIA UK Bratislava
-

hráč č. 9 Strunga /Bratislava/ vylúčený DKSN–a následná kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá hráča Strungu zastavením činnosti na 1 zápas a finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2a.
DP- hráč absolvoval trest na turnaji.
b. Zápas č.4 ČH HORNETS Košice - ŠKP MODRÍ DRACI Košice
-

hráč č.11 Kusko /Hornets/-vylúčený DKSN– kritika výkonu rozhodcov a následná ČK

* DK trestá hráča Kuska zastavením činnosti na 2 zápasy a finančnou pokutou 10,-€ podľa čl.1.ods.2b.
DP
-

hráč č.7 T.Bačo /Hornets/-vylúčený DKSN– nebezpečný kontakt s protihráčom a následná ČK –
vyhrážanie sa

* DK trestá hráča T. Bača finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.5a. DP
* DK z dôvodu opakoveného priestupku čl.1.ods.4b DP.uplatňuje navýšenie trestu a trestá hráča T.Bača
zastavením činnosti na 6. stretnutí a finančnou pokutou 200,-€ podľa čl.1.ods.4b DP.

-

hráč č. 11 Kolárik /Modrí Draci/ vylúčený DKSN za nebezpečný kontakt s protihráčom

* DK trestá hráčka Kolárika finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.5a. DP
c. Zápas č.5 SLÁVIA UK Bratislava - ČH HORNETS Košice
-

udelená ŽK: tréner Holas /Bratislava/- kritika výkonu rozhodcov

* DK trestá trénera Holasa finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
-

hráč č.10 Plvan /Bratislava/-vylúčený DKSN–nešportové správanie

* DK neudeľuje trest, z dôvodu nesprávne uvedeného priestupku v zápise pre udelenie trestu, ide o
nesprávne uvedený charakter priestupku podľa čl.1 bod 2.
d. Zápas č. 6 NCHZ Nováky – ŠKP MODRÍ DRACI Košice
-

udelená ŽK: tréner Tkáč /Nováky/- nešportové správanie – kritika rozhodcov

* DK trestá trénera Tkáča finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2. DP6. / I. NL. ml. žiakov – 2. turnaj o 5. – 8. miesto - PIRANA SC Topoľčany - 27. – 28.04.2013
Zápas č.5 PVK VRÚTKY – SLÁVIA UK Bratislava
– udelená ČK ved. družstva Roubal /Bratislava/ kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá vedúceho družstva Roubala zastavením činnosti na 2 stretnutia a finančnou pokutou10,-€
podľa čl.1.ods.2e DP
7. / I. NL. ml. žiakov – 2. turnaj o 1. – 4. miesto – KÚPELE Piešťany / hralo sa v Novákoch/
27. – 28.04.2013
Zápas č.3 NCHZ Nováky – ŠKP Košice
– udelená ŽK tréner Eschwig /Košice/ kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá trénera Eschwiga finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP

II. UPOZORNENIE
DK v spolupráci s ŠTK na základe získaných informácii, a zápisu zo stretnutia I. NL st. žiakov medzi
družstvami KVP NCHZ Nováky – ŠKP Košice, a jeho predčasnom ukončení rozhodcom Kolárom
rozhodla nasledovne:
- nakoľko rozhodca nevyužil všetky možnosti k tomu aby sa stretnutie dohralo, a nevyužil možnosť
použiť uporiadateľskú službu a tiež nie je preukázaná totožnosť divákov, ktorí boli príčinou
ukončenia zápasu neuplatňuje DK disciplinárny postih voči usporiadateľovi turnaja.
Výsledok rozhodnutia konania RK voči rozhodcovi Kolárovi bude uvedené v zápise RK, na základe
rozhodnutia RK v tejto veci.

III. SPLATNOSŤ POKÚT
Splatnosť pokút je 15.5.2013
IV. ŽIADOSŤ
DK žiada rozhodcov a delegátov stretnutí, aby dodržovali pravidlá vyplňovania
zápisov o stretnutí a riadne špecifikovali priestupky voči disciplinárnemu poriadku,
rovnako tiež dodržovali termín zasielania zápisov o stretnutí ako aj hodnotiace
tlačivo delegáta v nasledujúci pracovný deň doporučenou poštou, alebo scanom.

Tomáš Dolný
Predseda DK VPKSR

