
 
 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 

 Olympionikov 2, 971 01 Prievidza 1, IČO: 45 743 860 

tel: +421 905 998 773, email: javorsky.rasto@gmail.com , web: basketliga.sk 

Rozhodnutie DR  č.37/2016/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                             ROZHODNUTIE 
     Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Mgr. Rastislavom Javorským z podnetu BK 
Inter Bratislava a na základe zistených skutočností zo zápasu EUROVIA SBL č. 248  BK Levícki Patrioti a BK Inter 
Bratislava, ktorý sa uskutočnil dňa 22.3.2017       
 

rozhodol, že: 
 

rozhodcovia Milan Brziak, Tomáš Doušek a Ladislav Bartoš 
 

sa uznávajú vinnými, tým, že 
 

 v zápase  EUROVIA SBL č. 248  porušili tým, že pri porušení bodu č 9.5 Hracieho poriadku SBA neudelili sankciu 
trénerovi previnivšieho družstva v súlade s bodom 9.2.1. Prílohy DP SBA, čím sa dopustil disciplinárneho 
previnenia za čo sa mu ukladá , v zmysle bodu 4.3.2.  Prílohy DP SBA – tresty pre rozhodcov 
 

disciplinárny trest: 
Milan Brziak pokutu 20,- € (slovom: dvadsaťeur) 

Tomáš Doušek pokutu 20,- € (slovom: dvadsaťeur) 
Ladislav Bartoš pokutu 20,- € (slovom: dvadsaťeur) 

 

Upozornenie: Pokutu vo výške 20,- € (slovom: dvadsaťeur) je každý z uvedených rozhodcov : Milan Brziak, 

Tomáš Doušek, Ladislav Bartoš povinní uhradiť na účet SBL Tatra banka a.s. 2943458278/1100 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 zistenie z videozáznamu som 

zistil, že v 6 min. prvej  štvrtiny zápasu EUROVIE SBL č. 248  došlo k situácii, že družstvo BK Levícki Patrioti 

nastúpilo bez slovenského hráča. Rozhodcovia toto previnenia zistili, umožnili hráčom vystriedať, avšak 

neudelili trénerovi hosti technickú chybu.  

Účastníci konania: 1.družstvo BK Inter Bratislava, 2. Milan Brziak, 3. Tomáš Doušek, 4. Ladislav Bartoš  

Poučenie: V zmysle bodu 9.2.6. 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  29.3.2017 

 

 

 

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