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Rozhodnutie DR  č.18/2017/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROZHODNUTIE 

     Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Mgr. Rastislavom Javorským na základe 
podnetu BK Inter Bratislava, vyjadrenie KB Košice a na základe zistených skutočností zo zápasu EUROVIA SBL č. 
SF 9 BK Inter Bratislava a  KB Košice, ktorý sa uskutočnil dňa 21.4.2018       

 
rozhodol, že: 

 
hráč družstva KB Košice, Vladimír Djordjevič 

 
sa uznáva vinným, tým, že 

 
 v zápase  EUROVIA SBL č. SF 9 svojim správaním podnietil verbálny a fyzický kontakt viacerých hráčov, čím sa 
dopustil disciplinárneho previnenia, za čo sa mu ukladá , v zmysle bodu 11.1.6.  Prílohy DP SBA  

 
disciplinárny trest:  pokutu 500,- € (slovom: päťstoeur) 

 

Upozornenie: Pokutu v celkovej výške 500,- € (slovom: päťstoeur) je hráč Vladimír Djordjevič, alebo družstvo 

KB Košice povinné uhradiť na účet SBL Tatra banka a.s. SK3511000000002943458278 do 5 dní od doručenia 

tohto rozhodnutia. V prípade nedodržania stanovenej lehoty uhradenia peňažného plnenia pokuty je 

potrestanému za disciplinárny priestupok zakázaný výkon funkcie alebo zastavenia pretekárskej činnosti, a to až 

do úplného zaplatenia uloženej pokuty. 

Odôvodnenie rozhodnutia: na základe podnetu BK Inter Bratislava a  vlastného zisťovania som zistil, že v 25. 

minúte zápasu EUROVIE SBL č. SF 9 hráč Vladimír Djordjevič, po predchádzajúcej výmene názorov s hráčom BK 

Inter Bratislava Hortonom svojim správaním vyprovokoval reakciu hráčov BK Inter Bratislava Hortona, Rančíka, 

ktorá pokračovala strkaním viacerých hráčov oboch družstiev. Uvedené konanie hráča Djordjeviča nebolo 

potrestané rozhodcami počas stretnutia. 

Účastníci konania: 1. Vladimír Djordjevič 

                                      2. KB Košice 

                                      3. BK Inter Bratislava 

                                      4. rozhodcovia stretnutia ( Fuska, Šarišský, Pipiška) 
 

Poučenie: V zmysle bodu 7. Disciplinárneho poriadku SBA proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 

v lehote 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie voči rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 
 

V Spišskej Novej Vsi  22.4.2018 

 

                                                                                                    Mgr. Rastislav Javorský v.r. 
                                                                                                                Disciplinárny riaditeľ SBL 
                                                                                                                                 HK SBL 
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