Zápis č. 6 zo zasadnutia VPKSR v Košiciach 11.12.2010 na Rybe – Aničke.
Prítomní :
1) ČH Hornets :

J. Karabáš

2) KPŠ Akademik Košice Staré mesto :

B. Ďurčov

3) ŠKP Košice :

V. Illes

4) NCHZ Nováky :

R. Turčan

5) TOZAN Topoľčany :

T. Dolný

6) NEREUS Žilina :

E. Prelovský

7) SL. UK Bratislava :

S. Vaňo

8) KVP Komárno :

T. Mészáros

Kúpele Piešťany, Prešov, Vrútky :

nikto

Hostia : L. Bottlík ATU Košice
J. Bohát predseda RK
M. Pinčák st.
Š. Šmihula
A) Prítomných privítal a s programom zasadnutia oboznámil konateľ VPKSR Š. Dabrovský.
B) Na zasadnutí boli prerokované nasledujúce materiály a návrhy :
1) Predseda DK E. Prelovský predložil návrh doplnku Disciplinárneho Poriadku. Doplnok k DP
bol prijatý s malými úpravami, ktoré boli do návrhu vyznačené a budú každému klubu doručené.
Doplnok k DP vstúpi do platnosti 01.01.2011.
Hlasovania prebehli nasledovne : za : 7x,
proti : 0x,
zdržal sa : 1x
Výška trestu sa pri recidíve nezdvojnásobuje, ale vždy sa udeľuje základný trest.
Akákoľvek inzultácia sa vzťahuje vždy na celý areál športoviska !
Všetky udelené tresty sa prenášajú ďalej, teda platia aj po ukončení súťaže.
Odvolanie sa zasiela komisii, ktorá trest udelila.
Chcel by som zdôrazniť, že všetky tresty sú preventívne a mali by slúžiť k skvalitneniu súťaže s dôrazom
na FAIR PLAY, a nie k finančnému zisku VPKSR !!!
Ďalej ukladám klubom povinnosť oboznámiť a informovať všetkých zainteresovaných ( teda hráčov,
trénerov, funkcionárov ...) o tomto doplnku DP a jeho sankciách.
2) Predseda DK E. Prelovský predložil stanovisko DK k odvolaniu sa klubu Tozan Topoľčany voči
rozhodnutiu DK v prípade inzultácie rozhodcu J. Žuchu na turnaji ZMJ v Novákoch, divákom z hľadiska.
Stanovisko bolo prerokované a súčasne bol navrhnutý systém odvolávania sa klubov voči rozhodnutiam
DK, RK a ŠTK nasledovne :

a) Klub zašle odvolanie komisii, ktorá sankciu uložila do 3 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.
b) Klub zaplatí poplatok za odvolanie vo výške ...€, ktorý sa v prípade kladného vybavenia vráti.
c) Komisia vypracuje stanovisko k danému odvolaniu a zašle toto stanovisko do 3 dní od prevzatia
odvolania, Arbitrážnej Komisii SZVP.
d) Arbitrážna Komisia prerokuje tieto materiály a do 3 dní zašle stanovisko klubu, ktorý odvolanie podal
a príslušnej komisii.
e) Proti tomuto rozhodnutiu nie je možnosť ďalšieho odvolania sa, a potrestaný nesmie štartovať v
súťažiach až do uzavretia prípadu.
V prípade odvolania sa klubu Tozan Topoľčany, klub musí postupovať v zmysle tohto zápisu.
Hlasovanie : za 7x,

proti 0x, zdržal sa 1x

3) Predseda RK J. Bohát predložil vyhodnotenia rozhodcov za prvé 3 kolá Extraligy EMM a vyhodnotenia
rozhodcov v nižších súťažiach. Vyhodnotenie bolo prerokované a boli prijaté nasledujúce uzávery :
a) pokračovať v tomto systéme vyhodnocovania do konca ročníka Extraligy EMM a 2010/2011 so
záverečným vyhodnotením
b) nominovať na nižšie súťaže ako Extraliga EMM hlavného rozhodcu, ktorý vyhodnotí organizáciu
turnaja na príslušnom tlačive a zašle ho na adresu predsedu DK. Hlavný rozhodca obdrží od organizátora
podujatia za toto vyhodnotenie jednorázovo 5 €. Toto rozhodnutie vstupuje do platnosti od 01.01.2011.
Hlasovanie : za 8x, proti 0x, zdržal sa 0x
4) Predseda ŠTK v. Illes predniesol návrh úpravy rozpisu súťaže 1. NL mladších žiakov na počet 7-mich
účastníkov. Návrh nebol prijatý, pôvodný rozpis ostáva v platnosti.
Hlasovanie za zachovanie súťaže : za 3x, proti 0x, zdržal sa 5x.
Ďalej bolo navrhnuté posunutie termínu 2. NL Mladších žiakov.
5) Predseda ŠTK V. Illes predniesol návrh úpravy rozpisu 1. NL Juniorov, aby pri počte 5-tich účastníkov
sa turnaje odohrali spôsobom, že jedno mužstvo vždy pauzuje, a tak by sa hralo iba 2 dni. Návrh bol
prijatý, ŠTK rozpis v tomto zmysle upraví.
Hlasovanie : za 5x, proti 0x, zdržal sa 3x.
6) Zasadnutie prerokovalo zápis DK č. 2 a na základe bodu 2 zápisu uložilo konateľovi VPKSR zistiť na
VV SZVP ( 18.12.2010 ) záležitosť predchádzajúceho trestu, ktorý bol uložený trénerovi M. Žuchovi,
a preveriť oprávnenosť menovaného vykonávať funkciu trénera pri stretnutiach riadených VPKSR
a SZVP.
7) Zasadnutie prerokovalo návrh reprezentačného trénera R. Poláčika preložiť 4. Kolo Extraligy EMM na
iný termín. Návrh nebol prijatý. Zasadnutie navrhlo osloviť kluby, či sú ochotné hráčov uvoľniť i keď
termín 4. Kola Extraligy EMM sa nezmení.
8) Bolo by dobré zverejniť na internetovej stránke vyhodnotenie rozhodcov Extraligy EMM, ako aj správy
reprezentačných trénerov po medzinárodných turnajoch či kvalifikáciách.
S pozdravom

Štefan Dabrovský
Konateľ VPKSR

