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1. Všeobecné a základné ustanovenia
1.1. Disciplinárny poriadok SBA (ďalej aj DP) tvorí súhrn pravidiel, na základe ktorých sa prejednávajú
previnenia a udeľujú tresty jednotlivým členom SBA.
1.2. Disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány (DiO) SBA voči športovcovi, športovému
odborníkovi, športovej organizácii alebo inej osobe, ktorá je členom SBA, za porušenie pravidiel súťaže,
predpisov SBA alebo rozhodnutia SBA, ktorého sa dopustila v čase, keď bola členom SBA.
1.3. V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy
SBA.

2. Základné pravidlá disciplinárneho konania
2.1. Disciplinárne orgány /ďalej aj DiO/ postupujú v zhode predpismi SBA. Účastníci disciplinárneho
konania sú povinní spolupracovať s DiO v priebehu celého konania.
2.2. Všetci účastníci disciplinárneho konania majú rovnaké procesné práva a povinnosti.
2.3. Disciplinárnym orgánom je v prípade porušenia predpisov SBA vždy Hracia komisia SBA pokiaľ
konferencia SBA nerozhodne inak.
2.4. Člen DiO je z disciplinárneho konania vylúčený, ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt
záujmov člena DiO. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje
predsedajúci DiO; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú
ostatní členovia DiO tajným hlasovaním.
2.5. O skutočnosti, ktorá napĺňa znaky predpojatosti, informuje člen DiO bezodkladne disciplinárny
orgán.
2.6. Účastníkom disciplinárneho konania je osoba, o právach a povinnostiach ktorej sa v disciplinárnom
konaní pojednáva, alebo ktorej práva alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím dotknuté. Účastníkom
konania sú vždy aj rozhodcovia stretnutia, pokiaľ previnenie nastalo počas konkrétneho súťažného
stretnutia. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá podala podnet na disciplinárne konanie.
2.7. Účastník disciplinárneho konania sa môže dať zastupovať inou osobou na základe plnej moci.
Klub zastupuje v konaní štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca.
2.8. Všetky písomnosti majúce vzťah k disciplinárnemu konaniu sa doručujú doporučene na adresu
účastníka disciplinárneho konania alebo sú zasielané potvrdeným e-mailom. Konečné rozhodnutie DiO
sa zverejňujú na www.slovakbasket.sk .
2.9. Pri bezdôvodnom neprevzatí písomnosti do 3 dní od uloženia sa posledný deň tejto lehoty považuje
za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
2.10. Každý člen SBA (ak je vyzvaný) je povinný vypovedať ako svedok. Musí vypovedať pravdivo a
nesmie nič zamlčovať. DiO môže povoliť písomné svedectvo.

2.11. DiO podľa vlastného uváženia predvolá osoby, ktorých osobná účasť je pri prejednávaní vecí
nutná. Je povinný upozorniť na následky nedostavenia sa. Sťažovanie disciplinárneho konania je možné
potrestať poriadkovou pokutou až do výšky 166 € pre individuálneho člena SBA a 1.660 € pre
kolektívneho člena SBA.
2.12. Spravidla rozhoduje DiO na neverejnom zasadaní bez účastníkov konania, pokiaľ mu to úroveň
dôkazov dovolí. Ak účastníci konania prejavia záujem, je DiO povinný umožniť im účasť na zasadaní.
O dôležitých úkonoch v konaní, o vykonaní dôkazov a výpovediach svedkov spíše DiO záznam.
2.13. Rozhodnutie, voči ktorému nie je možné podať odvolanie, sa stáva právoplatným dňom jeho
doručenia alebo zverejnenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a týmto dňom je zároveň
vykonateľné. Rozhodnutie, voči ktorému je možné podať odvolanie, sa stáva právoplatným a
vykonateľným až po rozhodnutí odvolacieho orgánu. Predpisy SBA môžu ustanoviť, kedy odvolanie
nemá odkladný účinok. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie.
2.14. Rozhodnutia vo veciach porušenia hracích predpisov nemajú odkladný účinok.
2.15. V jednoduchých veciach DiO rozhodne bezodkladne, v ostatných prípadoch rozhodne do 15 dní.
Pokiaľ si to povaha veci vyžaduje, je možné lehotu predĺžiť na 30 dní. O predĺžení lehoty informuje DiO
účastníkov konania

3. Definície pojmov
3.1. Chránené priestory - sú ihrisko, územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov,
miesta do vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev a rozhodcov a
prístupové cesty zo šatní na ihrisko.
3.2. Ostatné priestory - sú všetky priestory objektu, v ktorom sa zápas odohráva, okrem chránených
priestorov.
3.3. Vonkajšie priestory - sú priestory mimo objektu, v ktorom sa zápas odohráva.
3.4. Nešportové správanie - je nezdvorilé správanie sa alebo dotýkanie sa rozhodcu, asistenta
rozhodcu, technického komisára, súpera, opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený pravidlami
a naznačenie telesného napadnutia.
3.5. Hrubá hra - je nebezpečný dotyk na súpera nachádzajúceho sa pri výskoku vo vzduchu (sotenie
zozadu, úmyselné zrazenie na zem, podrazenie hráča), úmyselné potknutie alebo úder lakťom mimo
oblasť krku a hlavy.
3.6. Hrubé správanie - je gestikulácia alebo akýkoľvek verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby,
vyhrážanie sa fyzickým násilím.
3.7. Podnecovanie agresivity - nastane prejavmi, ktoré podnecujú iné osoby k hrubému správaniu. Tiež
je to nedovolené opustenie územia lavičky družstva počas šarvátky alebo situácie, ktorá môže k
šarvátke viesť.
3.8. Inzultácia - je akékoľvek telesné napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo
zaujať výhodnejšie postavenie na ihrisku.
3.9. Miera inzultácie - je posudzovaná podľa miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou
dotyku.
3.9.1. Miera inzultácie 1 - strkanie, vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej osoby.
3.9.2. Miera inzultácie 2 - hrubé kmásanie, pľuvanie, uhryznutie, podrážanie nôh, úder lakťom
do krku a tváre, hodenie lopty do hlavy, škrtenie.
3.9.3. Miera inzultácie 3 - úder /prípadne pichnutie/ ktoroukoľvek časťou ruky od lakťa nadol do
akejkoľvek časti tela druhej osoby, kopnutie ktoroukoľvek časťou nohy do akejkoľvek časti tela
druhej osoby.

3.10. Súťažné stretnutie - je akékoľvek stretnutie súťaží riadených SBA.
3.11. Závažné disciplinárne previnenie – je porušenie povinnosti zo strany basketbalového klubu alebo
iného člena SBA zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží SBA a iných opatrení proti negatívnym
javom v športe vyplývajúcich z predpisov SBA, medzinárodných predpisov a rozhodnutí pokiaľ predpisy
SBA neurčujú inak.
3.12. Pre účely disciplinárneho konania v rámci súťaže SP sa na účastníka vzťahujú rovnaké
ustanovenia o výške poplatkov a trestov ako v súťaži, z ktorej bolo účastnícke družstvo do SP nasadené.

4. Druhy disciplinárnych trestov
4.1. V disciplinárnom konaní možno individuálnym členom SBA ukladať tieto tresty /zoradené podľa
stupňa závažnosti/:
4.1.1. peňažná pokuta,
4.1.2. zákaz pretekárskej činnosti (ZPČ),
4.1.3. zákaz výkonu funkcie (ZVF),
4.1.4. vylúčenie z SBA .
Tresty môžu byť aj podmienečné na presne stanovené obdobie.
4.2. V disciplinárnom konaní možno ukladať kolektívnym členom SBA tieto tresty /zoradené podľa
stupňa závažnosti/:
4.2.1. peňažná pokuta,
4.2.2. odohranie zápasu bez účasti divákov,
4.2.3. uzatvorenie ihriska,
4.2.4. zastavenie pretekárskej činnosti (ZPČ),
4.2.5. odobratie bodov po ukončení súťaže,
4.2.6. vylúčenie zo súťaže,
4.2.7. vylúčenie z SBA.
Tresty môžu byť aj podmienečné na presne stanovené obdobie.

5. Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov
5.1. Za jedno previnenie možno viesť disciplinárne konanie len raz. Toto neplatí, pokiaľ vo svojom
rozhodnutí DiO odkázal na ďalšie konanie.
5.2. Ak prerokováva disciplinárny orgán súčasne niekoľko previnení, bude trest vynesený za previnenie
najzávažnejšieho rozsahu a k ostatným sa prihliadne ako k priťažujúcej okolnosti.
5.3. Za jedno previnenie je možné uložiť aj viac trestov, pokiaľ to ich povaha nevylučuje.
5.4. Trest zastavenia pretekárskej činnosti (ZPČ) je možno uložiť na riadený zápas hraný v priebehu
hracieho obdobia.
5.5. Trest ZPČ družstva sa vzťahuje na všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí, ak ide o
previnenie družstva BK pri konkrétnom zápase, alebo na všetkých hráčov, ktorí majú vydané licencie,
sú registrovaní v uvedenom družstve, ak ide o previnenie mimo konkrétneho zápasu.
5.6. Trest ZPČ BK sa vzťahuje na všetkých členov všetkých družstiev BK.
5.7. Trest ZPČ pre družstvo alebo celý BK je možné nahradiť na základe rozhodnutia DiO trestom
odobrania bodov po ukončení ucelenej časti súťaže.
5.8. Trest ZPČ sa prenáša aj do ďalšieho hracieho obdobia, pokiaľ disciplinárny orgán nerozhodne inak
(napr. kompenzácia finančným plnením).
5.9. Trest ZPČ možno uložiť aj formou rozdelenia na obdobie, kedy prebiehajú súťaže.
5.10. Osoba potrestaná trestom ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje,
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.

5.11. Osoba, ktorej bol rozhodnutím DiO uložený trest ZPČ, má zastavenú pretekársku činnosť len v
príslušnej súťaži, v ktorej prišlo k previneniu, pokiaľ DiO nerozhodol inak.
5.12. Hráč potrestaný trestom ZPČ nesmie počas trestu byť zapísaný na inú súpisku družstva, než na
akej bol uvedený pred udelením trestu. Takémuto hráčovi nebude schválené ani hosťovanie a prestup.
Tréner alebo asistent trénera nesmie byť počas trestu ZVF pripísaný na inú súpisku družstva ako tréner
či asistent trénera.
5.13. Trest ZVF je možné uložiť na súťažné stretnutie hrané v priebehu hracieho obdobia. Trest ZVF sa
presúva aj do ďalšieho hracieho obdobia, pokiaľ disciplinárny orgán nerozhodne inak (napr.
kompenzácia finančným plnením).
5.14. Trest ZVF možno uložiť aj formou rozdelenia do období, kedy prebiehajú súťaže.
5.15. Osoba potrestaná ZVF sa nesmie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať
v chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej súťaži
vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne s ZVF aj ZPČ.
5.16. Osoba, ktorej bol rozhodnutím DiO uložený trest ZVF, má zastavený výkon funkcie len v príslušnej
súťaži, v ktorej prišlo k previneniu pokiaľ DiO nerozhodol inak.
5.17. Trest odohrania zápasu bez účasti divákov možno uložiť až na 3 súťažné domáce stretnutia
družstva BK.
5.18. Počas trestu odohrania zápasu bez účasti divákov sa v chránených a ostatných priestoroch môžu
zdržiavať členovia družstva, osoby odprevádzajúce družstvo, ktorým je povolené sedieť na lavičke
družstva, rozhodcovia, asistenti rozhodcov, technický komisár, delegovaní zástupcovia riadiaceho
orgánu, pracovníci masmédií akreditovaní riadiacim orgánom a maximálne desať osôb zabezpečujúcich
zápas.
5.19. Trest uzatvorenia ihriska možno uložiť až na 5 súťažných stretnutí družstva BK. Disciplinárny
orgán je povinný stanoviť najbližší okruh, kde môže byť zápas odohraný, pričom minimálna vzdialenosť
je 50 km.
5.20. Peňažné pokuty možno ukladať za previnenia, vymenované v sadzobníku trestov. Peňažnú
pokutu možno ukladať individuálnym členom SBA do výšky 3.320 €, kolektívnym členom SBA do výšky
16.600 €.
5.21. V prípade neoprávneného štartu hráča alebo neoprávnenej účasti športového odborníka, člena
SBA, v zahraničnej súťaži alebo súťaži, ktorá nie je uznaná SBA alebo FIBA, je možné tejto osobe uložiť
pokutu až do výšky 7.500 €.
5.22. Stanovenú pokutu je povinná potrestaná osoba uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy jej bolo
rozhodnutie DiO písomne oznámené alebo bolo zverejnené a informovať DiO o vykonaní úhrady pokiaľ
DiO nestanovil v rozhodnutí inak.
5.23. V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady je uplatnený trest ZPČ alebo ZVF tejto osobe až
do úplného uhradenia finančných záväzkov voči SBA.
5.24. Družstvo BK alebo celý BK je možné vylúčiť zo súťaže za hrubé alebo opakované porušenie
predpisov SBA.
5.25. Trest vylúčenia z SBA je možné uložiť len za hrubé disciplinárne previnenie, ktoré je nezlučiteľné
s členstvom v SBA. Trest vylúčenia z SBA môže uložiť Disciplinárny orgán alebo konferencia SBA v
súlade so stanovami SBA.

6. Postup v disciplinárnom konaní
6.1. Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie z vlastného alebo iného podnetu, ak sú k tomu
oprávnené dôvody.

6.2. Disciplinárne konanie nie je možné začať vo veci, ak od previnenia uplynula doba dlhšia ako 1 rok
a Disciplinárny orgán sa o previnení dozvedel a konanie nezahájil. Toto neplatí, pokiaľ ide o vec, pri
ktorej je možné uložiť trest vylúčenia z SBA.
6.3. Osoba, ktorej previnenie sa prerokováva, musí byť vyrozumená, kedy a kde sa bude vec
prejednávať. Ak účastníci konania prejavia záujem, je DiO povinný umožniť im účasť na zasadaní. V
prípade neúčasti prebieha disciplinárne konanie bez ich prítomnosti. Vyjadrenie k prípadu môže byť aj
písomné.
6.4. Právo na účasť majú účastníci konania len na vlastné náklady.
6.5. Ak sa v priebehu dokazovania preukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárne konanie sa nezačne,
ak bolo začaté, bude zastavené. V takomto prípade cestovné náklady účastníkov disciplinárneho
konania uhradí riadiaci orgán. Účastníkovi disciplinárneho konania, ktorý je prítomný, môže byť
rozhodnutie oznámené ústnym vyhlásením.
6.6. Ak dôjde v priebehu jedného hracieho obdobia opakovane k disciplinárnemu konaniu proti dotknutej
osobe, DiO bude na túto skutočnosť prihliadať pri stanovovaní výšky trestov ako na priťažujúcu
skutočnosť.
6.7. Pre účely disciplinárneho konania v rámci súťaže SP sa na účastníka vzťahujú rovnaké ustanovenia
o výške poplatkov a trestov ako v súťaži, z ktorej bolo účastnícke družstvo do SP nasadené, pokiaľ
predpisy neustanovujú inak.
6.8. Všetky pokuty, poplatky a iné finančné platby vyrubované /rozhodované/ orgánmi SBA v
disciplinárnom konaní /HK SBA, HK SBL, arbitrážna komisia a ďalších/ sa uhrádzajú na účet SBA IBAN
SK44 1100 0000 0029 2587 2889.

7. Odvolanie
7.1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže účastník konania podať odvolanie.
7.2. O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu rozhoduje odvolací na 2. stupni - Arbitrážna
komisia SBA (AK), pokiaľ predpismi SBA nie je stanovené inak. Odvolanie nemá odkladný účinok.
7.3. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia rozhodnutia, podľa
toho ktorá skutočnosť nastane skôr, a to písomne doporučene na adresu DiO a zainteresovaným
stranám alebo potvrdeným emailom. Doklad o zaslaní je prílohou odvolania.
7.4. Správny poplatok za odvolanie, v prípade odvolania dotýkajúceho sa konania v uvedených
súťažiach, je :
7.4.1. Extraliga 150 € individuálny člen 300 € kolektívny člen
7.4.2. Vyššie súťaže 100 € -//- 200 € -//7.4.3. Nižšie súťaže 50 € -//- 100 € -//7.5. Pokiaľ konanie nie je možné priradiť konkrétnej súťaži, je správny poplatok vo výške podľa 7.4.2.
Štatút arbitrážnej komisie môže výšku poplatkov upraviť inak.
7.6. Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní do 30 dní odo dňa obdržania odvolania.
7.7. Odvolanie musí obsahovať odôvodnenie napadnutia rozhodnutia disciplinárneho orgánu, musí
byť priložený doklad o zaplatení poplatku stanoveného za odvolanie.
7.8. Odvolanie môže byť zobraté späť písomne späť najneskôr 5 dní pred termínom prerokovávania
odvolacím orgánom. Poplatok za odvolanie sa v takomto prípade vracia späť v plnej výške.
7.9. Rozhodnutie o zrušení odvolacieho konania musí odvolací orgán písomne oznámiť disciplinárnemu
orgánu a všetkým zúčastneným.

7.10. Správny poplatok za odvolanie sa vracia v plnej výške, ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu.
7.11. V prípade nesplnenia predpísaných náležitostí predpismi SBA nie je odvolanie prerokovávané.
V prípade, že účastník konania nedoloží náležitosti ani v dodatočne stanovenej lehote, konanie bude
zastavené.

8. Spoločné ustanovenia
8.1. Ak je hráč vylúčený z hry alebo sa dopustí hrubého previnenia pred alebo po zápase a ak mu je
odobratá súčasne licencia hráča, má do rozhodnutia disciplinárneho orgánu automaticky zastavenú
pretekársku činnosť vo všetkých súťažiach SBA. To isté platí aj pre trénera.
V prípade, že hráč /tréner/ nemá licenciu k dispozícii, postačuje formálne rozhodnutie rozhodcu, že
licenciu odoberá. Rozhodca o tomto postupe bezodkladne informuje príslušný DiO.
8.2. Za prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny
poplatok:
8.2.1. Extraliga 70 €,
8.3. Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť
potrestaného účastníka povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je za každý
jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca :
8.3.1. Extraliga 332 €,
8.4. Príslušný správny poplatok uhradí potrestaný účastník disciplinárneho konania až po prerokovaní
previnenia. Poplatok je povinná potrestaná osoba uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy jej bolo
rozhodnutie DiO písomne oznámené alebo bolo zverejnené a informovať DiO o vykonaní úhrady pokiaľ
DiO nestanovil v rozhodnutí inak.
8.5. Ak nie je uložený trest, správny poplatok sa nevyrubí.
8.6. Disciplinárny orgán vykoná záznam trestu vyplývajúceho z právoplatného rozhodnutia do svojej
evidencie.
8.7. Disciplinárny orgán je oprávnený použiť ako dôkazový prostriedok videozáznam stretnutia.
8.8. Neoddeliteľnou súčasťou DP je jeho príloha - Zoznam ukladaných trestov a sankcií.
8.9. Riešenie disciplinárnych previnení rozhodcov, ktoré nie sú uvedené v tomto DP, riešenie
disciplinárnych previnení trénerov, ktoré nie sú uvedené v tomto DP a riešenie disciplinárnych previnení
technických komisárov, ktoré nie sú uvedené v tomto DP je predmetom iného predpisu
SBA.
8.10. DiO je oprávnený na základe videozáznamu stretnutia začať disciplinárne konanie z vlastného
alebo iného podnetu, pokiaľ sa účastníci súťažného stretnutia dopustili priestupku, ktorý nebol počas
stretnutia potrestaný a za ktorý by mohol byť počas stretnutia uložený trest v hre /diskvalifikácia,
vylúčenie a pod./. Ak sa v konaní priestupok preukáže, DiO postupuje primerane tomu, ako by sa
postupovalo keby bol priestupok zaznamenaný počas stretnutia.

9. Mimoriadne ustanovenia pre súťaž SBL
9.1. Účastníci súťaže SBL /extraliga muži/ sa v disciplinárnom konaní riadia ustanoveniami tohto DP
a iných predpisov SBA /štatút HK SBA a pod./.
9.2. V prípade disciplinárnych konaní, týkajúcich sa súťaže SBL, platia nasledovné odlišnosti voči
bežnému postupu pri disciplinárnych konaniach SBA :
9.2.1. Zloženie DiO a odvolacieho orgánu na 2. stupni, ktoré konajú v disciplinárnych konaniach,
týkajúcich sa súťaže SBL, je dané štatútom HK SBA.
9.2.2. Kluby sú zodpovedné za doručenie výziev a rozhodnutí účastníkov konania, pokiaľ má
účastník konania príslušnosť k danému klubu. Za doručovaciu e-mailovú adresu klubu sa
považuje e-mailová adresa organizačného pracovníka uvedená v prihláške do súťaže,
pokiaľ klub nenahlásil pred zahájením konania inú doručovaciu adresu.

9.2.3.

9.2.4.
9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.
9.2.9.

DiO rozhodne v disciplinárnom konaní bezodkladne, najneskôr do 3 dní od zahájenia
disciplinárneho konania. Pokiaľ si to povaha veci vyžaduje, je možné lehotu predĺžiť na 15
dní. O predĺžení lehoty informuje DiO účastníkov konania. Počas súťažných stretnutí Play
Off DiO rozhodne najneskôr pred začiatkom ďalšieho stretnutia play OFF, pokiaľ podnet bol
podaný minimálne 24 hodím pred týmto stretnutím.
Za disciplinárne previnenie je možné uložiť len trest určený týmto disciplinárnym poriadkom,
pokiaľ je v disciplinárnom poriadku uvedený.
Každý z členov SBL je oprávnený podať podnet k zahájeniu disciplinárneho konania, ktorý
musí minimálne obsahovať popis disciplinárneho previnenia a označenia osoby podozrivej
zo spáchania disciplinárneho previnenia. Súčasne s návrhom je sťažovateľ povinný označiť
dôkazy, o ktoré opiera svoje tvrdenia.
Odvolanie proti rozhodnutiu DiO je možné podať v lehote do 7 dní od doručenia
rozhodnutia. Počas súťažných stretnutí Play Off je možné podať odvolanie najneskôr do 24
hodín od doručenia rozhodnutia.
Odvolanie voči rozhodnutiu DiO nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie DiO a odvolacích orgánov sa zverejňuje obligatórne na webových stránkach
www.slovakbasket.sk a fakultatívne na www.basketliga.sk.
Ak nesplní účastník konania riadne a včas, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie DiO,
môže mu byť uložená pokuta do výšky 3 500,00 €, a v prípade, že neplní ani po uloženej
pokute, môže byť zo súťaže SBL vylúčený.

Príloha k Disciplinárnemu poriadku č. 1

Zoznam ukladaných trestov a sankcií
Obsah :
1. Previnenia členov družstva a osôb odprevádzajúcich družstvo.
2. Previnenia kolektívnych členov SBA
3. Previnenia funkcionárov BK, funkcionárov zápasu a trénerov
4. Previnenia rozhodcov
5. Previnenia technických komisárov
6. Previnenia usporiadateľa
7. Prejavy obecenstva
8. Hracie dôsledky
9. Tresty za nedodržanie pravidiel o slovenských hráčoch
10. Tresty za porušenie finančnej disciplíny
11. Previnenia účastníkov súťaže SBL nad rámec bežných previnení členov SBA
Finančné sankcie uvedené v tejto Prílohe sa nevzťahujú na hráčov kategórie žiactva a minibasketbalu.

1. Previnenia členov družstva a osôb odprevádzajúcich družstvo
1.1. Technická chyba hráča najvyššej súťaže žien a mužov /ďalej Extraliga/
po udelení druhej technickej chyby 30 €,
po udelení tretej technickej chyby 60 €,
po udelení štvrtej technickej chyby 90 €,
po udelení piatej a každej nasledujúcej technickej chyby sú pokuty zvyšované o 30 € .
Pri udelení TCH hráčom sa nezastavuje pretekárska činnosť a udelenie pokuty je jediným trestom.
1.2. Diskvalifikačná chyba hráča 1 – 2 zápasy ZPČ – ZVF

+ 100 €

1.3. Hrubá hra 1 zápas ZPČ – ZVF

+ do 34 €

1.4. Hrubé správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity 1-4 zápasy ZPČ – ZVF

+ 30 - 100 €

1.5. Hrubé správanie národnostného alebo rasového charakteru 2-8 zápasov ZPČ - ZVF
+ 50 -180 €
1.6. Inzultácia
Miera inzultácie 1

2-4 zápasy ZPČ – ZVF

+ 60 - 200 €

Miera inzultácie 2

2-8 zápasov ZPČ – ZVF

+ 70 - 300 €

Miera inzultácie 3

2-12 zápasov ZPČ – ZVF

+ 80 -600 €

1.7. Inzultácia rozhodcu, asistenta rozhodcu, technického komisára, delegovaného zástupcu
riadiaceho orgánu
6-12 zápasov ZPČ – ZVF
+ 90 -700 €
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
1.8. Ak v dôsledku 1.2., 1.5. a 1.6. dôjde k úrazu s dôsledkom pracovnej neschopnosti
do 14 dní 4- 8 zápasov ZPČ – ZVF
+ 200 - 800 €
viac ako 14 dní 8-20 zápasov ZPČ – ZVF
+ 300 - 1200 €
viac ako 60 dní 12-30 zápasov ZPČ - ZVF
+ 600 -1 800 €
1.9. Ak v dôsledku 1.2., 1.5. a 1.6. dôjde k trvalým následkom na zdraví

vylúčenie z SBA

1.10. Neoprávnená účasť v zápase

+ 200 -700 €

6 zápasov ZPČ – ZVF

Hráč alebo kapitán družstva nebude trestaný, pokiaľ jeho neoprávnený štart bol spôsobený bez jeho

vedomia, administratívnou chybou ... (napr. nie je uvedený v zápise, či na súpiske a má vystavenú
hráčsku licenciu).
1.11. Uvádzanie nesprávnych údajov, krivé svedectvo

250 €

1.12. Dokázaný pokus alebo dokonané podplácanie, prevzatie úplatku
1.13. Zatajenie dôkazov v čl.1.11.
1.14. Účasť na zápase pod vplyvom alkoholu

5-10 zápasov ZPČ – ZVF

+ 166 € - 664 €

2 - 4 zápasy ZPČ – ZVF

+ 200 € -500 €

1.15. Účasť na zápase pod vplyvom omamných látok
1.16. Porušenie štatútu reprezentanta

10 - 20 zápasov ZPČ - ZVF
+ 1.660 € - 3.320 €

2 roky ZPČ – ZVF

1-4 zápasy ZPČ – ZVF

1.17. Rozširovanie nepravdivých správ a údajov o členoch SBA

+ 300 € -1000 €
+ 166 € - 332 €
67 - 664 €

1.18. Neoprávnený štart v oficiálnom riadenom zápase v zahraničí v rozpore s pravidlami, SBA, FIBA
(napr. v priateľských zápasoch môže štartovať)
3.000 € – 10.000 €
1.19. Neopustenie hracej plochy, lavičky a hľadiska po vylúčení (hráč)

1-6 zápasov ZPČ
+ 90 € - 300 €

1.20. Za neodôvodnené odmietnutie hráča zúčastniť sa reprezentačnej akcie usporiadanej SBA alebo
FIBA sa trestá
1-10 zápasov ZPČ
+ do 1.000 €
1.21. Neplatenie členských príspevkov

do 50 €
+ postih podľa predpisov SBA

1.22. Negatívne vyjadrovanie sa v médiách k činnosti a postupom hráčov, športových odborníkov
a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takéhoto vyjadrenia
poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov,
znevažovať súpera a pod./
+ 300 € – 3.500 €

2. Previnenia kolektívnych členov SBA
2.1. Technická chyba družstva (bez extraligových hráčov a všetkých trénerov, na ktorých sa vzťahuje
samostatné ustanovenie o trestoch za TCH, v prípade družstiev žiactva a mini sa sem počítajú len
TCH lavičky) - každá druhá TCH v hracom období
67 €
Technickou chybou družstva sa rozumie akákoľvek TCH, ktorú obdržal ktorýkoľvek príslušník družstva
/ hráč, tréner, osoba sprevádzajúca družstvo - lavička /.
2.2. Nedostavenie sa k zápasu z vlastnej viny
Alebo zrušenie stretnutia podľa čl. 7. HP

300 € - 1.000 €

V prípade zápasov play off sa uplatňuje horná hranica trestu ostatné. Súčasne previnivšie sa družstvo
znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu podľa čl. 7.31 HP/
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
2.3. Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA

500 € -1.800 €

2.4. Machinácie narušujúce regulárnosť súťaže
332 € - 3.330 €
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
pri tomto previnení je možné v závislosti na závažnosti uložiť trest odobratia bodov, vylúčenie zo
súťaže alebo vylúčenie z SBA
2.5. Nerešpektovanie poriadkov SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA

67 € - 664€

2.8. Nastúpenie na zápas bez trénera s platnou licenciou / až po 4 previnení/

200 €

2.9. Neodôvodnené zavinenie oneskorenia zápasu

100 €

2.10. Nejednotné dresy, nesprávne číslovanie

50 €

2.11. Nepodanie rúk súperom po ukončení zápasu

100 €

2.12. Poškodenie zariadenia objektu
do 200 € + úhrada škody
pri tomto previnení je možné v závislosti na výške škody uložiť trest odobratia bodov, vylúčenie zo
súťaže alebo vylúčenie z SBA
2.14. Nezabezpečenie prenosu cez live štatistiky v prípade, že nebude odvysielaný celý zápas, resp.
viac ako polovica zápasu bez ohľadu na technické problémy na strane usporiadateľa
35 €
2.15. Nezaslanie vyjadrenia krátkeho komentáru zo zápasu zástupcu Extraligy mužov (tréner,
funkcionár...)
prvý prípad 0 €
druhý 100 €
tretí 200 €
štvrtý a každý ďalší vždy 400 €.
2.18. Nezaslanie hodnotenia rozhodcov po zápase, resp. bloku
7€
+ 1 € za každý ďalší deň nezaslania (max. 20 €)
2.19. Iba 5 slovenských hráčov na zápise alebo prítomných na stretnutí v najvyššej súťaži mužov
prvé previnenie 100 €
každé ďalšie – zvyšované aritm. radom 200, 400, 600...
2.20. Za neuvoľnenie hráča pre účely reprezentácie zo strany BK na akcie usporiadané SBA alebo
FIBA sa trestá
do 5.000 €
2.21. V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní bude BK
potrestaný pokutou
10.000 €
Slovenský pohár muži
1.000 €
2.22. V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní, ale ešte 30
dní pred začiatkom príslušnej súťaže, bude udelená pokuta BK
10.000 €
Slovenský pohár
500 €
2.23. Neplatenie členských príspevkov
+ postih podľa predpisov SBA

do 150 €

2.24. Porušenie povinností vyplývajúcich zo Smernice SBA o evidencii fyzických a právnických osôb
a iných údajov v informačnom systéme SBA
Čl. 7. Evidencia zmlúv a dohôd – nepredloženie zmluvy riadne a včas do evidencie SBA 16 € - 160 €
Čl. 9. Postup pri zápise do evidencie – neposkytnutie alebo uvedenie nesprávnych údajov ISSBA neposkytnutie alebo uvedenie nesprávnych údajov
16 € - 160 €
Závažné disciplinárne previnenie :
2.25. Porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu od ZPČ - 20 záp. – vylúčenie z SBA
2.26. Manipulácia priebehu a výsledkov súťaží od ZPČ - 20 záp. – vylúčenie z SBA
2.27. Previnenia v súvislosti s negatívnymi javmi v športe od ZPČ - 2 záp. – vylúčenie z SBA
2.28. Porušenie povinnosti BK o zabezpečení lekárskej prehliadky hráčov 7 € / 1 hráč

3. Previnenia funkcionárov BK, funkcionárov zápasu a trénerov

3.1. Technická chyba trénera, asistenta trénera
po udelení druhej technickej chyby
30 €,
po udelení tretej technickej chyby
40 €,
následne po udelení každej ďalšej technickej chyby vždy o 10 € viac.
3.2. Diskvalifikačná chyba trénera, asistenta trénera

1 – 2 zápasy ZVF

+ 100 €

3.3. Hrubé správanie, zosmiešňovanie alebo provokovanie, zvlášť nešportové správanie, šarvátka,
podnecovanie agresivity
2 - 6 zápasov ZVF
+ 100 € - 500 €
3.4. Hrubé správanie národnostného alebo rasového charakteru 3-10 zápasov ZVF + 300 € -1.000€
3.5. Inzultácia
Miera inzultácie 1
Miera inzultácie 2
Miera inzultácie 3

3 - 6 zápasov ZVF
6 - 12 zápasov ZVF
10 - 20 zápasov ZVF

3.6. Inzultácia priameho účastníka zápasu
Miera inzultácie 1
4 - 8 zápasov ZVF
Miera inzultácie 2
8 - 20 zápasov ZVF
Miera inzultácie 3
12 - 30 zápasov ZVF
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
3.7. Pracovná neschopnosť v dôsledku 3.2,3.4., a 3.5.
20-40 zápasov ZVF

3.10. Machinácia pri prestupovom konaní

+ do 500 €
+ do 1.000 €
+ do 1.660 €

+ 664 € - 1.660 €

3.8. Trvalé následky na zdraví v dôsledku 3.2,3.4., a 3.5.
Alebo 20 záp ZVF + 3.320 €
3.9. Falšovanie údajov v súvislosti so športovými dokladmi

+ do 332 €
+ do 664 €
+ do 1.000 €

vylúčenie z SBA
8 - 20 zápasov ZVF

+ 332 € - 1.660 €

1 rok ZVF

+ 332 € - 1.660 €

3.11. Ponúkanie úplatku, podplácanie, sľuby úplatku, prevzatie úplatku
1 rok ZVF

+ 664 € - 3.320 €

3.12. Rozširovanie nepravdivých správ a údajov o členoch SBA
3.13. Nerešpektovanie poriadkov SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA

34 € - 664 €
34 € - 1.000 €

3.14. Zneužitie funkcie, ktoré je v rozpore s a mravnými zásadami výchovy hráčov

12 mesiacov ZVF

3.15. Zneužívanie funkcie (používanie omamných látok, ovplyvňovanie výsledkov)

3 roky ZVF

3.16. Odvolanie družstva počas zápasu, ktorý nebol dohraný

3 - 6 zápasov ZVF

3.17. Pripustenie štartu neoprávneného hráča v majstrovskom zápase

8 - 20 zápasov ZVF

3.18. Vedenie družstva pod vplyvom alkoholu a iných zakázaných látok

4 - 15 zápasov ZVF
+ 500 €

3.19. Žiadny prítomný slovenský hráč na ihrisku počas stretnutia v najvyššej súťaži mužov
prvé previnenie 100 €
každé ďalšie – zvyšované aritm. radom 200, 400, 600...
3.21. Neplatenie členských príspevkov
+ postih podľa predpisov SBA
3.22. Neopustenie hracej plochy, lavičky a hľadiska po vylúčení

do 150 €
2 - 8 zápasov ZVF

3.23. Porušenie povinností vyplývajúcich zo Smernice SBA o evidencii fyzických a právnických osôb
a iných údajov v informačnom systéme SBA Čl. 7. Evidencia zmlúv a dohôd – nepredloženie zmluvy
riadne a včas do evidencie SBA
16 € - 160 €
Čl. 9. Postup pri zápise do evidencie – neposkytnutie alebo uvedenie nesprávnych údajov
16 € - 160 €
ISSBA - neposkytnutie alebo uvedenie nesprávnych údajov
16 € - 160 €
Závažné disciplinárne previnenie :
3.24. Porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu od ZVF - 20 záp. – vylúčenie z SBA
3.25. Manipulácia priebehu a výsledkov súťaží od ZVF - 20 záp. – vylúčenie z SBA
3.26. Previnenia v súvislosti s negatívnymi javmi v športe od ZVF - 2 záp. – vylúčenie z SBA
3.27. Negatívne vyjadrovanie sa v médiách k činnosti a postupom hráčov, športových odborníkov
a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takéhoto vyjadrenia
poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov,
znevažovať súpera a pod./
+ 300 – 3.500 €
O trestoch a previneniach, ktoré majú charakter administratívneho a metodického porušovania
predpisov SBA, rozhoduje príslušný orgán SBA.

4. Previnenia rozhodcov
Rieši samostatná príloha č. 2 k DP

5. Previnenia technických komisárov
Rieši samostatná príloha č. 2 k DP

6. Previnenia usporiadateľa /BK/
6.1. Nesúlad stavu objektu so zápisom o kolaudácii objektu

166 € - 1.000 €

6.2. Porucha na technickom vybavení

34 € - 332 €

6.3. Nevyhovujúce signály

7 € - 67 €

6.4. Nespoľahlivý výkon asistentov rozhodcov

34 € - 332 €

6.5. Nevyhovujúca činnosť hlásateľa

7 € - 332 €

6.6. Chýbajúce lekárske, resp. zdravotnícke zabezpečenie

17 € - 664 €

6.7. Inzultácia priamych účastníkov usporiadateľskou službou
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA

166 € - 1.000 €

6.8. Hrubé správanie usporiadateľskej služby

100 € - 332 €

6.9. Umožnenie vniknutiu divákov na ihrisko

100 € - 1.660 €

6.10. Požívanie alkoholických nápojov mimo priestor reštauračných zariadení
6.11. Nedostatočná ochrana priamych účastníkov zápasu v chránených priestoroch

17 € - 664 €
166 € - 3.320 €

6.12. Neskoré hlásenie zápasu, zaslané neskoršie ako 10 dní
pred stanoveným začiatkom zápasu opakovane
6.13. Neskoré zaslanie zápisu o stretnutí
V prípade nezaslania do 7 dní
6.14. Nenahlásenie výsledku stretnutia v súlade s predpismi SBA

7€
14 €
4€
ZPČ
7€

Tresty pre usporiadateľov – členov usporiadateľskej služby
6.15. Inzultácia priamych účastníkov usporiadateľskou službou
6.16. Hrubé správanie usporiadateľskej služby

2 roky ZVF
10 zápasov ZVF

7. Prejavy obecenstva
7.1. Hádzanie nebezpečných predmetov na hraciu plochu, ktoré môžu spôsobiť zranenie
100 € - 1.000 €
7.2. Hádzanie nebezpečných predmetov na hraciu plochu počas hry
zápas bez divákov
do 3 zápasov

+ 100 € - 1.000 €

7.3. Zranenie priamych účastníkov zápasu v dôsledku hádzania nebezpečných predmetov na hraciu
plochu
zápas bez divákov
do 5 zápasov
+ 600 - 1.800 €
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
7.4. Vniknutie divákov na ihrisko
200 € - 1.000 €
Opakovane pokuta + 100 % + uzatvorenie ihriska 1 záp.
7.5. Inzultácia priamych účastníkov v chránených priestoroch uzatvorenie ihriska

do 5 zápasov
+ 600 € - 9.000 €

Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA
7.6. Hrubé správanie obecenstva

34 € - 1.660 €

7.8. Hrubé správanie obecenstva národnostného alebo rasového charakteru
zápas bez divákov
do 3 zápasov

alebo 100 - 3.320 €

7.9. Pri dokázanom zavinení priaznivcom hosťujúceho družstva sa tresty v čl.7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6.
a 7.7. uplatňujú voči BK hosťujúceho družstva.

8. Hracie dôsledky
8.1. Pri uplatnení hracích dôsledkov za priestupok /pokiaľ sú určené podľa predpisov SBA/ sa pristúpi
aj ak k priestupku prišlo v čase od 20 minút pred začiatkom zápasu až po ukončenie hracieho času v
súlade s Pravidlami basketbalu.
8.2. Ak dôjde k disciplinárnym previneniam po ukončení hracieho času schváleného prvým rozhodcom
v chránených alebo v ostatných priestoroch, výsledok na ihrisku platí a BK previnivšieho sa družstva je
potrestaný na viac pokutou
100 - 9.959 €.
8.3. Ak po požiadaní priamych účastníkov zápasu o ochranu príde k disciplinárnym previneniam podľa
uvedených článkov vo vonkajších priestoroch, BK previnivšieho sa družstva je potrestaný na viac
pokutou
166 - 16.597 €.
8.4. V prípade, ak dôjde k uplatneniu hracích dôsledkov počas zápasov play off, ktorého dôsledkom je
ukončenie série play off, alebo počas finálového turnaja mládeže, uplatní sa voči previnivšiemu sa
družstvu trest vylúčenia zo súťaže.
Pri opakovanom priestupku sa sadzba trestu zvyšuje o 50%. Ak sa v disciplinárnom konaní
preukážu priťažujúce skutočnosti, môže DiO uložiť trest aj vyššieho stupňa ako je uvedený v
tomto predpise.
Previnenia neuvedené v tomto sadzobníku posudzuje DiO osobitne s ohľadom na ich závažnosť
a v intenciách Disciplinárneho poriadku SBA.

9. Tresty za nedodržanie pravidiel o slovenských hráčoch
9.1. Kontrolu počtu slovenských a zahraničných hráčov pred a počas zápasu vykonáva technický
komisár zápasu; v prípade jeho neprítomnosti funkciu preberá zapisovateľ zápasu; uvedené kontroluje
aj 1.rozhodca zápasu; upozorniť na porušenie predpisu môže aj zástupca súperovho družstva cez
kapitána, príp. trénera.

9.2. V prípade zistenia porušenia predpisu, ak nie je na ihrisku minimálne 1 hrajúci Slovák bez vážnych
dôvodov podľa HP 9.5. a lopta sa stala živou, udelia sa nasledovné sankcie:
9.2.1. ak sa previnenie zistí počas zápasu pred uplynutím riadneho času zápasu :
- tréner previnivšieho družstva obdrží technickú chybu analogicky ako pri nesprávnom striedaní
v súlade s Pravidlami basketbalu SBA
- trénerovi previnivšieho družstva bude na najbližšom zasadaní HK udelená pokuta v súlade
s predpismi SBA (prvé previnenie 100 €, každé následné previnenie bude zvyšované
geometrickým radom 200, 400, 800 € ...).
9.2.2. ak sa previnenie zistí po uplynutí riadneho času, príp. dodatočne :
- trénerovi previnivšieho družstva bude na najbližšom zasadaní HK udelená pokuta v súlade
s predpismi SBA (prvé previnenie 100 €, každé následné previnenie bude zvyšované geom.
radom 200, 400, 800 € ...).
9.3. V žiadnom prípade nie je možné odohrať zápas bez slovenského hráča na ihrisku, takýto zápas sa
neuskutoční a bude skontumovaný v prospech súpera bez udelenia bodu.
9.4. V prípade menšieho počtu slovenských hráčov na zápise o stretnutí alebo prítomnosti na zápase
ako je uvedené v predpisoch SBA /HP čl. 9/ sa uplatnia hracie dôsledky /kontumácia bez priznania
bodu/ a takéto stretnutie sa neuskutoční pokiaľ predpisy neustanovujú inak.
9.5. V prípade uvedenia menšieho počtu slovenských hráčov na zápise o stretnutí /v najvyššej súťaži
žien a mužov aj ich fyzickej neprítomnosti na zápase/, bude BK potrestaný v súlade s predpismi SBA
nasledovne :
- menej hráčov ako stanovuje HP v čl. 9. /po vyčerpaní kvóty podľa HP čl. 9.3. v súťaži/, prvé previnenie
100 €, každé následné previnenie bude zvyšované geometrickým radom 200, 400, 800 € ....

10. Tresty za porušenie finančnej disciplíny
10.1. Pokiaľ člen SBA nesplní riadne a včas svoj finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA
alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný v disciplinárnom konaní,
ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej
výške neuhradí.
10.2. Pokiaľ člen SBA nesplní riadne a včas svoj finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov FIBA
alebo z rozhodnutí orgánov FIBA a orgány FIBA požiadajú SBA o spoluprácu pri vymáhaní tohto
záväzku, je takýto člen potrestaný v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj
trestom ZPČ, prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.
10.3. Pokiaľ v prípade podľa predchádzajúceho článku príde k povinnosti plnenia SBA voči FIBA za
člena SBA, ktorý porušil svoju povinnosť voči FIBA, je tento člen povinný uhradiť SBA všetky vzniknuté
náklady. Člen SBA je súčasne potrestaný finančnou pokutou vo výške 20 % vzniknutých nákladov a
trestom ZPČ, prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.

10. Previnenia účastníkov súťaže SBL
nad rámec bežných previnení členov SBA
11.1. Previnenia hráčov
11.1.1. Vylúčenie hráča v stretnutí , ktoré si svojou povahou nevyžaduje ďalšie disciplinárne
konanie /t.j. ak hráčovi nebola rozhodcom odobraná hráčska licencia /
100 €,
11.1.2. Druhé a ďalšie vylúčenie hráča v stretnutí , ktoré si svojou povahou nevyžaduje ďalšie
disciplinárne konanie
2 zápasy ZPČ
+ 180 €
11.1.3. Inzultácie diváka, usporiadateľa v súvislosti so stretnutím
do 10 zápasov ZPČ
11.1.4. Neoprávnený štart behom ZPČ

do 10 stretnutí ZPČ

11.1.5. Sabotovanie hry s úmyslom ovplyvniť výsledok stretnutia
do 10 stretnutí ZPČ

+ 200 - 700 €
+ 1 500 €
+ 700 €

11.1.6. Previnenia neuvedené v tomto sadzobníku posudzuje DiO osobitne s ohľadom na ich
závažnosť a v intenciách Disciplinárneho poriadku SBA.
do 20 stretnutí ZPČ
+ do 5 000 €
11.2. Previnenie družstiev a klubov
11.2.1. Previnenia neuvedené v tomto sadzobníku posudzuje DiO osobitne s ohľadom na ich
závažnosť a v intenciách Disciplinárneho poriadku SBA.
+ do 10 000 €
11.3. Previnenie funkcionárov
11.3.1. Vylúčenie v stretnutí, ktoré si svojou povahou nevyžaduje ďalšie disciplinárne konanie
100 €,
11.3.2. Druhé a ďalšie vylúčenie v stretnutí, ktoré si svojou povahou nevyžaduje ďalšie
disciplinárne konanie
2 zápasy ZVF
+ 200 €,
11.3.3. Neoprávnený výkon funkcie behom ZVF
11.3.4. Výkon funkcie pod vplyvom alkoholu

do 20 stretnutí ZVF
do 4 stretnutí ZVF

+ 600 - 2 000 €
+ 500 €

Príloha k Disciplinárnemu poriadku č. 2
Disciplinárne previnenia rozhodcov a technických komisárov
Obsah :
1. Základné ustanovenia
2. Druhy trestov
3. Odvolanie
4. Previnenia rozhodcov
5. Previnenia TK

1. Základné ustanovenia
1.1. Táto príloha DP upresňuje a dopĺňa ustanovenia DP vo veci disciplinárnych previnení a priestupkov
rozhodcov a technických komisárov /TK/ SBA.
1.2. Disciplinárnym orgánom /DiO/ je v prípade prípadov porušenia predpisov zo strany rozhodcu SBA
a TK v súvislosti so súťažami SBA Hracia komisia SBA.
1.3. V ostatných prípadoch je disciplinárnym orgánom VV SBA. VV SBA si môže vyhradiť právo
rozhodovania i v iných prípadoch, pokiaľ je možné uložiť trest vylúčenia z SBA.
1.4. V disciplinárnom konaní majú byť náležite prerokované a objektívne posúdené previnenia
rozhodcov SBA a TK proti platným predpisom SBA včítane smerníc, vydaných komisiou rozhodcov
SBA.
1.5. Osoba, ktorej previnenie sa prerokováva, musí byť vyrozumená, kedy a kde sa bude vec
prejednávať. Rozhodca je povinný sa do 48 hodín od vyrozumenia k previneniu písomne vyjadriť.
1.6. Ak je potrebné vyjadrenie národného školiteľa k prejednávanému podnetu po začatí disciplinárneho
konania, tento je povinný zaslať HK SBA svoje stanovisko do 72 hodín od prijatia výzvy k vyjadreniu.

2. Druhy disciplinárnych trestov
2.1. V disciplinárnom konaní možno rozhodcom SBA ukladať tieto tresty:
2.1.1.napomenutie
2.1.2.peňažná pokuta,
2.1.3.zákaz výkonu funkcie /ďalej len „ZVF“/,
2.1.4.preradenie rozhodcu v rámci delegačných skupín
2.1.5.vylúčenie z SBA /ukladá len VV SBA/
Tresty môžu byť aj podmienečné na presne stanovené obdobie.
2.2. Trest peňažnej pokuty je možné uložiť spravidla maximálne do výšky príjmu rozhodcu zníženého o
cestovné výdavky, ktorý je stanovený pre konkrétne stretnutie, v ktorom ku previneniu rozhodcu resp.
TK došlo /ďalej len príjem/, pokiaľ nie je v predpisom SBA stanovené inak.
2.3. Stanovenú pokutu je povinná potrestaná osoba uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy jej bolo
rozhodnutie DiO písomne oznámené alebo bolo zverejnené a informovať DiO o vykonaní úhrady pokiaľ
DiO nestanovil v rozhodnutí inak.
2.4. V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady je uplatnený trest ZVF tejto osobe až do úplného
uhradenia finančných záväzkov voči SBA.
2.5. Trest ZVF sa udeľuje na presne stanovené obdobie /počet dní/ a presne špecifikovaný druh stretnutí
(majstrovské, priateľské, medzinárodné, delegácie FIBA).
2.6. Trest ZVF je možné udeliť tak, že samotný trest sa vykoná v dvoch súťažných obdobiach
nasledujúcich po sebe.
2.7. Trest preradenia rozhodcu v rámci delegačných skupín na rozhodovanie nižšej súťaže je možné
uložiť len ako trest za opakovaný alebo hrubý priestupok počas jedného súťažného obdobia.

2.8. V prípade rozhodcov FIBA nie je možné uložiť trest preradenia rozhodcu v rámci delegačných
skupín a tento sa nahrádza pokutou 300,- EUR.
2.9. Trest ZVF sa vzťahuje výlučne len na výkon funkcie rozhodcu a TK SBA.

3. Odvolanie
3.1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže účastník konania podať odvolanie.
3.2. O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu rozhoduje odvolací orgán na 2. stupni Arbitrážna komisia SBA (AK), pokiaľ predpismi SBA nie je stanovené inak. Odvolanie nemá odkladný
účinok.

4. Previnenia rozhodcov
Vo všetkých prípadoch priestupkov a previnení, ktoré nie sú v tomto dokumente priamo uvedené, sa na
ich posúdenie a uloženie trestu použije ustanovenie, ktoré je svojim charakterom a závažnosťou
najbližšie.
4.1. Priestupky a previnenia z oblasti seminárov, školení a ďalších akcií SBA
4.1.1. Neúčasť na povinnom seminári z dôvodu akceptovaného KR SBA
Trest: zaplatenie poplatku za seminár a absolvovanie náhradného seminára a poplatkov za
náhradný seminár.
4.1.2. Neúčasť na povinnom seminári z dôvodu neakceptovaného KR SBA.
Trest: zaplatenie poplatku za seminár/školenie + ZVF do ďalšieho seminára.
4.1.3. Opakovaná neúčasť na povinnom seminári alebo školení bez akceptovateľného
ospravedlnenia KR SBA
Trest: zaplatenie poplatku za seminár/školenie + ZVF do ďalšieho seminára.
4.1.4. Neskorý príchod, predčasný odchod zo seminára alebo školenia bez súhlasu KR SBA
Trest: pokuta vo výške poplatku za konkrétny seminár alebo školenie.
4.1.5. Nedodržanie oficiálneho programu povinného seminára alebo školenia počas oficiálneho
programu
Trest: pokuta vo výške od 10% do 100% z poplatku za seminár alebo školenie.
4.1.6. Požívanie alkoholických nápojov počas seminára alebo školenia
Trest: ZVF do 365 dní.
4.2. Priestupky a previnenia proti delegáciám a priebehu stretnutí
4.2.1. Neúčasť na stretnutí bez ospravedlnenia
Trest: ZVF od 15 do 56 dní a/alebo pokuta do 150eur.
4.2.2. Neskorý príchod na stretnutie
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25% do 300% z príjmu za dané stretnutie a/alebo peňažná
pokuta vo výške do 100 eur.
4.2.3. Svojvoľná výmena nominácie
Trest: ZVF od 15 do 36 dní.
4.2.4. Ospravedlnenie z už vydanej delegácie (mimo zdravotných, pracovných dôvodov, alebo
delegácie nadnárodných súťaží)
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200% z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
24 dní.
4.2.5. Nedodržanie postupu pri ospravedlnení
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200% z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
10 dní.
4.2.6. Neprijatie náhradnej delegácie po jej doručení
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
15.
4.2.7. Rozhodovanie v nepredpísanom úbore
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 150 % z príjmu za dané stretnutie.
4.2.8. Nezapísanie technických chýb alebo iných incidentov narúšajúcich riadny priebeh
stretnutia do zápisu o stretnutí alebo inam podľa pravidiel SBA
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 250 % z príjmu za dané stretnutie.

4.2.9. Nedbalá kontrola funkčnosti technických zariadení v hale, zdravotného a
usporiadateľského zabezpečenia
Trest: peňažná pokuta vo výške od 30 % do 150 % z príjmu za dané stretnutie.
4.2.10. Fyzické napadnutie inej osoby v objekte konania stretnutia (okrem nutnej sebaobrany)
Trest: ZVF do 2 hracich obdobi a/alebo pokuta do 3333 eur.
4.2.11. Vyjadrovanie sa k výkonu hráčov, trénerov, funkcionárov a k priebehu stretnutia
všeobecne, v akýchkoľvek médiách do 24 hodín po skončení
Trest: peňažná pokuta vo výške do 300 % príjmu za dané stretnutie a/alebo ZVF do 56 dní.
4.3. Priestupky a previnenia proti Hraciemu poriadku a ďalším interným predpisom SBA
4.3.1. Nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok neoprávnený štart
hráča alebo trénera v stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní.
4.3.2. Nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA.
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní.
4.3.3. Neodobranie licencie vylúčeným účastníkom stretnutia
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní..
4.3.4. Odmietnutie spolupráce s disciplinárnymi orgánmi k akémukoľvek incidentu
zaznamenanému v zápise o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
365 dní..
4.3.5. Odoslanie odobratej licencie a vyjadrenia k veci neskôr ako v 1.pracovný deň nasledujúci
po incidente
Trest: peňažná pokuta vo výške 10 % z príjmu za dané stretnutie.
4.3.6. Zamlčovanie alebo zavádzanie/klamanie (falošné svedectvo) vo vyjadrení v súvislosti s
incidentom prejednávaným disciplinárnymi orgánmi
Trest: ZVF do 1095 dní, a/ alebo pokuta do výšky 3333 eur.
4.3.7. Neoprávnené posudzovanie, zhadzovanie a kritizovanie výkonu iných rozhodcov na
verejnosti
Trest: preradenie na rozhodovanie do nižšej súťaže, v nižšej súťaži ZVF do 730 dní.
4.3.8. Rrozširovanie nepravdivých údajov o členoch SBA a správanie nehodné postavenia
rozhodcu SBA na basketbalovom stretnutí
Trest: ZVF do 500 dní a/alebo pokuta do výšky 500 eur.
4.3.9. Neukončené stretnutie po akejkoľvek inzultácií rozhodcu alebo komisára
Trest: ZVF na dobu do 165 dní a/alebo peňažná pokuta do výšky 500% príjmu za dané
stretnutie
4.4. Priestupky a previnenia proti oficiálnym pravidlám basketbalu FIBA a ich výkladu.
4.4.1. Nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí
Trest: peňažná pokuta do výšky 200 % z príjmu za dané stretnutie.
4.4.2. Nesprávne posúdenie herných situácií, ktoré ovplyvnili výsledok stretnutia, nesprávne
priznanie 1/2 alebo 2/3 bodov, nesprávne ne-/uznaný technický kôš, nesprávne prisúdené
vhadzovanie spoza postranných čiar, uznanie bodov po časovom limite 24 sekúnd, uznanie
bodov po časovom limite ukončujúcom štvrtinu alebo stretnutie
Trest: ZVF do 190 dní, a/ alebo pokuta do výšky 550 eur.
4.4.3. Nesprávne posúdenie herných situácií, nevylúčenie hráčov lavičky, ktorí vstúpia do
ihriska počas šarvátky, neposúdenie situácie vedúcej k šarvátke medzi dvoma alebo viacerými
hráčmi na ihrisku, nepotrestanie nešportových prejavov hráčov, trénerov alebo lavičky
Trest: ZVF do 96 dní, a/ alebo pokuta do výšky 199 eur.
4.4.4. Nedostatočný výkon v stretnutí na základe výslednej známky podľa hodnotenia
technického komisára alebo observera na základe podnetu KR SBA.
Trest: ZVF do 156 dní.
4.4.5. Nedostatočný výkon v stretnutí na základe známok podľa hodnotení oboch družstiev (KR
SBA zhodnotí výkon rozhodcov na základe videa zo zápasu)
Trest: ZVF do 56 dní.

4.5. Iné priestupky a previnenia
4.5.1. Rozhodovanie stretnutia pod vplyvom alkoholu alebo odmietnutie sa podrobit testu na
alkohol
Trest: ZVF do 1095 dní, a/alebo pokuta do výšky 1000 €.
4.5.2. Neskoré zaslanie prihlášky rozhodcu pre zaradenie na príslušné hracie obdobie alebo
jej nesprávne vyplnenie
Trest: peňažná pokuta do výšky 50 % z licenčného poplatku.
4.5.3. Nesprávne účtovanie v prospech rozhodcu
Trest: ZVF do 14 dní.
4.5.4. Porušenie zákazu cestovania spoločne s účastníkmi súťažného stretnutia (funkcionári,
tréneri alebo hráči oboch družstiev) v jeho dopravnom prostriedku
Trest: peňažná pokuta do výšky 150 €.
4.5.5. Neplatenie členských príspevkov SBA
Trest: peňažná pokuta do výšky 150 € + postih podľa predpisov SBA.
4.5.6. Priestupky a previnenia, ktoré nie sú obsiahnuté v previneniach a sadzobníku trestov
SBA
Trest: bude určený podľa závažnosti a zváženia disciplinárneho orgánu.
Hodnotenia technických komisárov a observerov po prerokovaní s Komisiou rozhodcov SBA sú
zohľadňované pre nasadzovanie rozhodcov na jednotlivé bloky a stretnutia.

5. Previnenia technických komisárov a observerov
Vo všetkých prípadoch priestupkov a previnení, ktoré nie sú v tomto dokumente priamo uvedené, sa na
ich posúdenie a uloženie trestu použije ustanovenie, ktoré je svojim charakterom a závažnosťou
najbližšie.
5.1. Priestupky a previnenia z oblasti seminárov, školení a ďalších akcií SBA
5.1.1. Neúčasť na povinnom seminári
Trest: potrestanie v kompetencii VV KR SBA
5.1.2. Neskorý príchod, predčasný odchod zo seminára alebo školenia bez súhlasu KR SBA
Trest: pokuta do výšky 100 % poplatku za konkrétny seminár alebo školenie.
5.1.3. Nedodržanie oficiálneho programu povinného seminára alebo školenia, počas oficiálneho
programu
Trest: pokuta vo výške od 10% do 100% z poplatku za seminár alebo školenie.
5.1.4. Používanie alkoholických nápojov počas seminára alebo školenia
Trest: ZVF do 365 dní.
5.2. Priestupky a previnenia proti delegáciám a priebehu stretnutí
5.2.1. Neúčasť na stretnutí bez ospravedlnenia
Trest: ZVF do 56 dní.
5.2.2. Neskorý príchod na stretnutie
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25% do 150% z príjmu za dané stretnutie.
5.2.3. Svojvoľná výmena nominácie
Trest: ZVF od 15 do 36 dní.
5.2.4. Ospravedlnenie z už vydanej delegácie (mimo zdravotných, pracovných dôvodov, alebo
delegácie nadnárodných súťaží)
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200% z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
24 dní
5.2.5. Nedodržanie postupu pri ospravedlnení
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200% z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
10 dní.
5.2.6. Neprijatie náhradnej delegácie po jej doručení
Trest: peňažná pokuta vo výške od 10 % do 200 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
15.
5.2.7. Nedbalá kontrola funkčnosti technických zariadení v hale, zdravotného a
usporiadateľského zabezpečenia
Trest: peňažná pokuta vo výške od 30 % do 150 % z príjmu za dané stretnutie.
5.2.8. Fyzické napadnutie inej osoby v objekte konania stretnutia, okrem nutnej sebaobrany
Trest: ZVF do 2 hracich obdobi a/alebo pokuta do 3333 eur

5.2.9. Vyjadrovanie sa k výkonu hráčov, trénerov, funkcionárov a k priebehu stretnutia
všeobecne, v akýchkoľvek médiách do 24 hodín po skončení
Trest: peňažná pokuta vo výške do 300 % príjmu za dané stretnutie a/alebo ZVF do 56 dní.
5.3. Priestupky a previnenia proti Hraciemu poriadku a ďalším interným predpisom SBA
5.3.1. Nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok neoprávnený štart
hráča alebo trénera v stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní.
5.3.2. Nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA.
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní.
5.3.3. Nedbalá kontrola výkonu funkcie pomocných rozhodcov
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
16 dní.
5.3.4. Odmietnutie spolupráce s disciplinárnymi orgánmi ku akémukoľvek incidentu
zaznamenanému v zápise o stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, a/alebo ZVF do
365 dní..
5.3.5. Zamlčovanie alebo zavádzanie/klamanie (falošné svedectvo) vo vyjadrení v súvislosti s
incidentom prejednávaným disciplinárnymi orgánmi
Trest: ZVF do 1095 dní, a/ alebo pokuta do výšky 3333 eur.
5.3.6. Vyjadrovanie sa k výkonu rozhodcov, hráčov, vedenia trénerom v stretnutí, ako aj vo
vzťahu k funkcionárom i celkove k stretnutiu negatívnym spôsobom v akýchkoľvek médiách
okamžite po stretnutí až do 24 hodín po stretnutí
Trest: peňažná pokuta vo výške do 300 % príjmu za dané stretnutie a/alebo ZVF do 56 dní.
5.3.7. Rozširovanie nepravdivých údajov o členoch SBA a správanie nehodné postavenia
rozhodcu SBA na basketbalovom stretnutí
Trest: ZVF do 500 dní a/alebo pokuta do výšky 500 eur.
5.4. Iné priestupky a previnenia
5.4.1. Účasť na stretnuti pod vplyvom alkoholu alebo odmietnutie sa podrobit testu na alkohol
Trest: ZVF do 1095 dní.
5.4.2. Neskoré zaslanie prihlášky TK pre zaradenie na príslušné hracie obdobie alebo jej
nesprávne vyplnenie
Trest: peňažná pokuta do výšky 50 % z licenčného poplatku.
5.4.3. Neskoré zaslanie materiálov podľa pokynov SBA
Trest: ZVF do 14 dní.
5.4.4. Nesprávne účtovanie v prospech TK
Trest: ZVF do 14 dní.
5.4.5. Porušenie zákazu cestovania spoločne s účastníkmi súťažného stretnutia (funkcionári,
tréneri alebo hráči oboch družstiev) v jeho dopravnom prostriedku
Trest: peňažná pokuta do výšky 150 €.
5.4.6. Neplatenie členských príspevkov SBA
Trest: peňažná pokuta do výšky 150 € + postih podľa predpisov SBA.
5.4.7. Priestupky a previnenia, ktoré nie sú obsiahnuté v previneniach a sadzobníku trestov SBA
Trest: bude určený podľa závažnosti a zváženia disciplinárneho orgánu.
Trest musí byť vykonaný v celosti, odpustenie len časti trestu je neprípustné.
Ustanovenia tohto predpisu sa použijú primerane aj pri udeľovaní trestov observerom

15. Rozhodovanie o previnení a trestoch včítane hracích dôsledkov
15.1. Priestupky a previnenia proti predpisom SBA budú podľa závažnosti riešené v zmysle
Disciplinárneho poriadku a v súlade s platnými predpismi SBA
15.2. Okrem potrestania priestupkov a previnení podľa predchádzajúceho bodu sa uplatňujú aj hracie
dôsledky:
15.2.1. skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre s priznaním jedného bodu
15.2.2. skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre bez priznania jedného bodu
15.2.3. vylúčením družstva zo súťaže
15.2.4. odrátaním bodov v tabuľke súťaže
15.3. Stretnutie HK skontumuje a družstvu nebude priznaný jeden bod ak:
15.3.1. družstvo k riadne hlásenému stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby,
okrem prípadov stanovených predpismi SBA
15.3.2. družstvo usporiadajúceho BK preloží stretnutie bez súhlasu HK alebo v rozpore s ním
15.3.3. družstvo nepredloží v predpísanej lehote predpísané doklady /súpisku družstva, hráčske
a trénerské licencie/ ani nevykoná ich nahradenie v zmysle predpisov SBA
15.3.4. v družstve nastúpi niektorý hráč neoprávnene
15.3.5. ak vinou družstva bolo stretnutie predčasne ukončené, okrem prípadu, kedy k ukončeniu
došlo z dôvodu že počet hráčov na ihrisku bol nedostatočný
15.3.6. ak sa hráč, tréner, asistent trénera, osoba sprevádzajúca družstvo, dopustí inzultácie
alebo pokusu inzultácie rozhodcov, delegovaného technického komisára, observera alebo iných
delegovaných osôb v priebehu stretnutia, t.j. do ukončenia hracieho času v súlade s predpismi
SBA
15.3.7. HK neobdrží hlásenie stretnutia usporiadajúceho družstva najmenej 48 hodín pred jeho
začiatkom
15.3.8. družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie stretnutia bolo zverejnené na
www.slovakbasket.sk najmenej 48 hodín pred jeho začiatkom
15.3.9. ak usporiadajúci BK, ktorého družstvo je v zápise uvedené ako domáce, nezabezpečí
podmienky pre riadne odohratie stretnutia /nespôsobilá hracia plocha, nepríslušná výška košov
a pod./, alebo pre jeho nedostatočnú usporiadateľskú činnosť dôjde k predčasnému ukončeniu
stretnutia /inzultácia účastníkov stretnutia divákmi a pod/
15.3.10. ak je odohratie stretnutia družstvom v rozpore s rozhodnutím HK
15.4. HK môže uplatniť pri potrestaní družstva hracie dôsledky aj pokiaľ zavinením družstva alebo jeho
BK došlo k závažným porušeniam pravidiel SBA v súvislosti s daným stretnutím /závažné porušenie
povinností usporiadateľa, falšovanie dokumentácie, a pod./.
15.5. Stretnutie môže byť skontumované ako hrací dôsledok iba počas ucelenej časti súťaže /základná
časť, nadstavbová časť, príslušné kolo play-off/.
15.6. V prípade nedohrania súťaže niektorým družstvom /z ekonomických dôvodov, zánikom klubu,
vylúčením zo súťaže/ sa všetky výsledky tohto družstva dosiahnuté v nedohratej ucelenej časti súťaže
anulujú.

16. Kompetencie a organizácia HK pri riadení súťaží
16.1. Hracia komisia SBA je orgán SBA, zriadený v zmysle Stanov SBA, ktorý riadi súťaže SBA vo
všetkých vekových kategóriách.
16.2. HK má 3 sekcie:
16.2.1.1. HK Centrálna (ďalej len HK SBA – C)
16.2.1.2. HK Západ (ďalej len HK SBA –Z)
16.2.1.3. HK Východ (ďalej len HK SBA – V)
16.3. HK pri svojom rozhodovaní postupuje v súlade Štatútom HK a platnými predpismi SBA.
16.4. Rozhodnutie HK je platné a účinné v momente zverejnenia na www.slovakbasket.sk .

16.5. Proti rozhodnutiu môže osoba, ktorej práva a povinnosti boli rozhodnutím dotknuté, podať
odvolanie do 15 dní od jeho zverejnenia ako riadny opravný prostriedok. Odvolanie nemá odkladný
účinok, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak.
16.6. V prípade, že Štatút HK neurčuje konkrétny postup konania HK v príslušnej veci, použijú sa
obdobné ustanovenia HP a DP, prípadne iných predpisov.
16.7. Všetky finančné platby vyrubované /rozhodované/ orgánmi SBA /najmä HK SBA a jej sekcie/ sa
uhrádzajú na účet SBA IBAN SK44 1100 0000 0029 2587 2889 pokiaľ v rozhodnutí orgánu SBA nie je
uvedené inak.

17. Postup pri riešení protestov a námietok
17.1. Každý BK má právo po splnení podmienok podať protest proti výsledku stretnutia alebo námietky
pre porušenie predpisov /ďalej len námietky/ k príslušnému orgánu SBA, ak je presvedčený, že prišlo k
porušeniu Hracieho poriadku alebo iných predpisov SBA.
17.2. Omyl rozhodcu spôsobený subjektívnym posúdením hernej situácie /priestupky, kontaktné
situácie/ nemôže byť dôvodom na zmenu výsledku dosiahnutého na ihrisku alebo na opakovanie
stretnutia.
17.3. Námietky môže podať BK, nie jednotlivec. Námietky podané jednotlivcom sa neprerokovávajú
17.4. Námietky musia spĺňať tieto náležitosti:
17.4.1. v jednorazových súťažiach podáva družstvo, podpisuje kapitán družstva a tréner
družstva,
17.4.2. v dlhodobých súťažiach podáva BK, podpisuje tréner príslušného družstva a štatutárny
zástupca BK
17.4.3. musia byť riadne odôvodnené a doložené eventuálnymi dôkazmi /predovšetkým
videozáznam, fotografie a pod./
17.5. Námietky musia byť podané v termínoch:
17.5.1. v jednorazových súťažiach /turnajoch/ písomne do 60 minút po ukončení stretnutia
riaditeľovi súťaže, riadiaci orgán súťaže musí pre túto súťaž zriadiť odvolaciu komisiu v mieste
súťaže, rozhodujúci je čas konca stretnutia, ktorý určil prvý rozhodca stretnutia
17.5.2. v dlhodobých súťažiach písomne doporučene alebo potvrdeným emailom Hracej komisii
do 48 hodín
17.6. Kópie námietok v dlhodobých súťažiach musia byť zaslané písomne doporučene alebo emailom
na vedomie súperovi, obom rozhodcom, technickému komisárovi /ak bol delegovaný/ a iným osobám,
ak sú uvedené v námietkach. Podacie lístky alebo potvrdené emaily musia byť na požiadanie
predložené HK. Dotknuté osoby majú lehotu 3 dni na zaslanie stanoviska HK.
17.7. Poplatky konania o námietkach sú:
kaucia
v prípade sťažnosti na výkon rozhodcu
správny poplatok
Poplatky musia byť uhradené najneskôr v čase podania námietky.

34 €,
70 €
7€.

17.8. V jednorazových súťažiach sa tieto úhrady vykonávajú priamo riaditeľovi súťaže proti písomnému
potvrdeniu s podaním námietok. V dlhodobých súťažiach sa úhrady vykonávajú bankovým prevodom v
prospech účtu SBA IBAN SK44 1100 0000 0029 2587 2889. Variabilný symbol je podľa registračného
čísla BK.
17.9. Doklad o zaplatení sa k podaným námietkam poskytne na vyžiadanie.
17.10. O námietkach na 1. stupni rozhoduje Hracia komisia SBA v prípade dlhodobých súťaží alebo
riaditeľ jednorazovej súťaže. Rozhodnutie HK sa zverejni na www.slovakbasket.sk a zašle emailom
účastníkom konania. Rozhodnutie HK je platné a účinné v momente zverejnenia. Rozhodnutie v
jednorazových súťažiach je platné okamžite.

17.11. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho zverejnenia ako riadny opravný
prostriedok. Odvolanie nemá odkladný účinok.
17.12. Námietky sa prerokujú v prípade jednorazových súťaží bezodkladne, v prípade dlhodobej súťaže
do 10 dní od lehoty na vyjadrenie zúčastnených osôb, najneskôr však do začiatku ďalšej príslušnej
ucelenej časti súťaže.
17.13. Ak podané námietky nespĺňajú požadované náležitosti, považujú sa za nepodané a ďalej sa
neprerokovávajú. Kaucia sa v tomto prípade vracia v plnej výške, správny poplatok sa nevracia.
17.14. Každý basketbalový klub má právo po splnení podmienok podať sťažnosť na výkon rozhodcu,
ak je presvedčený a má dôkazy o tom, že prišlo k viacnásobnému alebo úmyselnému porušeniu
pravidiel basketbalu zo strany rozhodcu a tým aj k poškodeniu družstva v stretnutí.
17.15. Postupuje sa obdobne ako v prípade námietok.
17.16. V prípade, že boli námietky orgánom SBA uznané za odôvodnené, môže HK výsledok stretnutia
zmeniť, zrušiť alebo nariadiť opakovanie stretnutia. V tom prípade sa vracia uhradený poplatok a kaucia
v plnej výške. Súčasne HK vyvodí sankčné závery za porušenie predpisov SBA alebo postúpi na
konanie príslušnému orgánu SBA.
17.17. Členovia SBA sa počas hracieho obdobia nemôžu vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť
a postupy hráčov, športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak
je dôsledkom takéhoto vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách
výkon rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./.

18. Odvolanie proti rozhodnutiam HK
18.1. Každý člen SBA, ktorý je rozhodnutím orgánu na 1. stupni dotknutý, môže podať odvolanie proti
rozhodnutiu orgánu na 1. stupni, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak.
18.2. O odvolaní na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak.
18.3. Odvolanie nemá odkladný účinok.
18.4. Správny poplatok za odvolanie, v prípade odvolania dotýkajúceho sa konania v uvedených
súťažiach, je:
18.4.1. Extraliga 150 € individuálny člen 300 € kolektívny člen
18.5. Na postup pri odvolaní voči rozhodnutiu HK sa použijú prioritne ustanovenia Štatútu HK SBA,
prípadne aj ustanovenia DP SBA a iných predpisov SBA.

