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.7/2013
zo dňa 20.11.2013

I.) Disciplinárne priestupky

1./ Pharma Group vodnopólová extraliga mužov 1. kolo –Bratislava 12.10..2013
Zápas SLÁVIA UK Bratislava - KPŠ NEREUS Žilina
-

udelená ŽK: tréner Holas / Bratislava/ - bez udania priestupku

* bez ďalšieho trestu

2./ Pharma Group vodnopólová extraliga mužov 2. kolo –Košice 19.10..2013
Zápas ŠKP MODRÍ DRACI Košice - ČH HORNETS Košice
-

udelená ŽK: trénerka Ragusa / Košice/ - bez udania priestupku

* bez ďalšieho trestu
-

vylúčený hráč č. 12 Gašparík / ŠKP MD Košice / VN za nebezpečný kontakt s
protihráčom

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

3./ OS Mladší žiaci skupina Východ 1.kolo – 19.-20.10..2013 - Žilina
a. Zápas KPŠ NERUS Žilina – ŠKP MODRÍ DRACI Košice
Družstvo ŠKP MD Košice nastúpili bez súpisky, ktorá bola doručená v priebehu zápasu.
Následne sa zistila skutočnosť, že hráč č. 5 Haborák /Košice/ bol v súpiske vyčiarknutý.
* DK po prerokovaní prípadu s ŠTK a Matrikou SZVP neudeľuje žiadny trest.

b. Zápas PVK Vrútky - ŠKP MODRÍ DRACI Košice
– udelená ŽK tréner Roubal /Vrútky/ - kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá trénera Roubala finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
c. Zápas SLÁVIA Prešov – KPŠ NEREUS Žilina
-

udelená ŽK: tréner Hrubý/Prešov/- kritika výkonu rozhodcov a následná ČK za
kritizovanie výroku rozhodcov po udelení ŽK

* DK trestá trénera Hrubého finančnou pokutou 10,-€ a zastavením činnosti na 2
stretnutia podľa čl.1.ods.2d DP

4./ ZM SR U17-Kadetky – 19.-20.10..2013 – Nováky
-

Zápas KÚPELE Piešťany – SLÁVIA UK Bratislava
– udelená ŽK tréner Henkrich /Bratislava/ - kritika výkonu rozhodcov

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

5./ I.NL U20- juniori 1.kolo – 19.-20.10..2013 - Košice
a. Zápas ŠKP MODRÍ DRACI Košice – NCHZ Nováky
– udelená ŽK tréner Tkáč /Nováky/ - kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá trénera Tkáča finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
-

vylúčený hráč č. 6 P.Tkáč / Nováky / VN za kritiku výkonu rozhodcov

* DK trestá hráča P.Tkáča zastavením činnosti na 1 stretnutie podľa čl.1.ods.2a. DP

*** Hráč P.Tkáč nastúpil v nasledujúcich zápasoch turnaja, čím poruśil DP čl.1 bod 7
DP
 DK trestá hráča P.Tkáča zastavením činnosti na 2 najbližšie stretnutia
od dátumu vydania zápisu DK 07/2013 podľa čl.1 bod 7 DP.
 DK trestá hlavného rozhodcu turnaja Žureka finančnou pokutou 5- EUR podľa
čl.3 bod 11 DP.

b. Zápas KVP Komárno – ŠKP MODRÍ DRACI Košice
– udelená ŽK tréner Fazekas /Komárno/ - bez udania priestupku
* bez ďalšieho trestu
-

vylúčený hráč č. 7 Dekany / Komárno/ VN za nešportové správanie

* bez ďalšieho trestu

6./ OS Kadeti 1.kolo – 2.- 3.11.2013 - Topoľčany
Zápas NCHZ Nováky – SLÁVIA UK Bratislava
– udelená ŽK tréner Hudec /Bratislava/ - kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá trénera Hudeca finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
7./ZM SR U 20 – juniorky, Nováky 16. – 17. 11. 2013
Zo súťaže ZM U-20 odstúpilo družstvo ŠKP Modrí draci Košice – Staré Mesto.
Podľa rozpisu súťaže, bod A 2.3.4 družstvo, ktoré odstúpi zo súťaže po obdržaní vypísaní rozpisu súťaže zaplatí poriadkovú finančnú pokutu vo výške 350,- eur.
8./ I.NL U20- juniori 2.kolo – 16. – 17.11.2013 – Topoľčany
a. Zápas PIRANA SC Topoľčany – SLÁVIA UK Bratislava
-

vylúčený hráč č. 12 Koubský / Topoľčany / VN za nebezpečný kontakt s protihráčom

* bez trestu
-

vylúčený hráč č. 11 Kocák / Bratislava / VN za nebezpečný kontakt s protihráčom

* bez trestu
-

vylúčený hráč č. 8 Mongel / Topoľčany / V4 za brutalitu

* DK trestá hráča Mongela zastavením činnosti na 2 stretnutia podľa čl.1.ods.5b. DP
-

vylúčený hráč č. 9 Bisari / Bratislava/ V4 za brutalitu

* DK trestá hráča Bisakiho zastavením činnosti na 2 stretnutia podľa čl.1.ods.5b. DP

-

udelená ŽK: tréner Fabian /Košice/- kritika výkonu rozhodcov a následná ČK za
kritizovanie výroku rozhodcov po udelení ŽK

* DK trestá trénera Fabiana finančnou pokutou 10,-€ a zastavením činnosti na 2
stretnutia podľa čl.1.ods.2d DP

b. Zápas SLÁVIA UK Bratislava – ŠKP MODRÍ DRACI Košice
-

vylúčený hráč č. 9 Szabo / Košice / V4 za brutalitu

* DK trestá hráča Szaba zastavením činnosti na 2 stretnutia podľa čl.1.ods.5b. DP
-

vylúčený hráč č.10 Holibka / Bratislava/ V4 za brutalitu

* DK trestá hráča Holibku zastavením činnosti na 2 stretnutia podľa čl.1.ods.5b. DP

9./ OS Starší žiaci skupina Východ 2.kolo – 16. - 17.11..2013 – Vrútky /v Žiline/
a.Zápas ČH HORNETS Košice – PVK Vrútky
– udelená ŽK tréner Sakáč /Košice/ - kritika výkonu rozhodcov
* DK trestá trénera Sakáća finančnou pokutou 5,-€ podľa čl.1.ods.2c DP
b.Zápas PVK Vrútky - ŠKP MODRÍ DRACI Košice –
-

udelená ŽK: tréner Kuchárik /Vrútky/- kritika výkonu rozhodcov a následná ČK za
kritizovanie výroku rozhodcov po udelení ŽK

* DK trestá trénera Kuchárika finančnou pokutou 10,-€ a zastavením činnosti na 2
stretnutia podľa čl.1.ods.2d DP
*** Tréner Kuchárik / Vrútky/ nastúpil v nasledujúcom zápase turnaja, čím poruśil
DP čl.1 bod 7 DP.
 DK trestá trénera Kuchárika zastavením činnosti na 4 najbližšie stretnutia
od dátumu vydania zápisu DK 07/2013 podľa čl.1 bod 7 DP.
 DK trestá hlavného rozhodcu turnaja Kozu finančnou pokutou 5- EUR podľa
čl.3 bod 11 DP.

II. UPOZORNENIE
DK upozorňuje všetkých rozhodcov, aby pri každom zápise disciplinárnych
priestupkov udávali dôvod, za ktorý bol tento zápis udelený, nakoľko je to
nevyhnutné pri posudzovaní postihu v rámci výkladu podľa DP.
III. OZNAM.
DK oznamuje, že tresty zastavenia činnosti sú platné pre danú kategóriu / súťaž/
v ktorej boli udelené a nie je možné ich absolvovať v inej súťaži.

III. SPLATNOSŤ POKÚT
Splatnosť pokút je 30.11.2013

Tomáš Dolný
Predseda DK VPKSR

