
Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A 

č. 11A  / 2022 – 2023  zo dňa 18.09.2022 

 

DOPLNENÁ ÚS DK 
 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

Vylúčený po ČK.  

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športualebo akejkoľvek 

funkcie, podľa čl.9/2b1,2 DP : 
U49Adam Hrbatý1231097FK OreskéVII.liga dospelíDK na základe písomného stanoviska DO 

a klubu prostredníctvom ISSF - Vylúčený za HNS –udretie hlavou súpera nadmernou silou v 

prerušenej hrepodľa DP čl. 49/1b 

DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týţdnovN, podľa DP čl.49/2bod 16.09.2022 

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek 

funkcie  na 1 súťaţné stretnutie , podľa čl.9/2b1,2 a čl.37/3DP: 
U50Lukáš Greguš 1309313,OŠK RohovVII.liga dospelíod 16.09.2022 

U51Kristián Reingraber 1374420,FK TJ KútyU15žiaci od 18.09.2022 

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U52Martin Vlček1340586FK CerováVII.liga dospelí  od 16.09.2022 

Disciplinárne sankcie: 
U53TJ Druţstevník Koválov VIII.liga DospelíDK na základe odstúpenia ŠTK  - za opakované 

nenahratie vedúceho družstva do zápisu o stretnutí v stretnutiach dospelých podľa DP č.64/1b   trestá 

DS – pokutou 50,- € na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 24 bod i  aRP 10,- € 

U54 TJ KERKO Šajdíkove Humence VIII.liga DospelíDK na základe odstúpenia ŠTK  - za 

opakované nenahratie vedúceho družstva do zápisu o stretnutí v stretnutiach dospelých podľa DP 

č.64/1b   trestá 

DS – pokutou 50,- € na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 24 bod i  aRP 10,- € 

U55 TJ Slovan Šaštín - Stráţe U11 Prípravky DK na základe odstúpenia ŠTK  - za opakované 

nenahratie vedúceho družstva do zápisu o stretnutí v stretnutiach mládeže podľa DP č.64/1b   trestá 

DS – pokutou 20,-€  na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 24 bod i  aRP 5,- € 

U56 TJ Druţstevník Sobotište U11 Prípravky DK na základe odstúpenia ŠTK  - za opakované 

nenahratie vedúceho družstva do zápisu o stretnutí v stretnutiach mládeže podľa DP č.64/1b   trestá 

DS – pokutou 20,-€  na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 24 bod i  aRP 5,- € 

U57TJ Sokol Borský Mikuláš U19 Dorast, U15 a U11 Prípravky DK na základe odstúpenia ŠTK  - za 

opakované nenahratie vedúceho družstva do zápisu o stretnutí v stretnutiach mládeže podľa DP 

č.64/1b   trestá 

DS – pokutou 20,-€  na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 24 bod i  aRP 5,- € 

Oznam 

U58Miroslav Baláţ 1157457FK Oreské VII. liga dospelíDK na základe písomného stanoviska DO 

a klubu prostredníctvom ISSF, konanie voči menovanému za vylúčenie v stretnutí 8.kola VII.ligy FK 

Oreské – OŠK Rohov zastavuje a zároveň ruší účinky vylúčenia, podľa čl. 78/4a DP 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa  

podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP ) 

 

                                          Ľuboš Štora 

                                          predseda DK 

 

Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, 

zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.                                

http://www.obfzsenica.sk/

