SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
Olympionikov 2, 971 01 Prievidza 1, IČO: 45 743 860
tel: +421 907 738 823, email: dalibor7.hlivak@gmail.com
web: basketliga.sk
Rozhodnutie DR č.4/2021/22
ROZHODNUTIE
Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Ing. Daliborom Hlivákom na základe
vlastného podnetu a na základe zistených skutočností zo zápasu SBL č. 38 medzi Patrioti Levice a BC Komárno,
ktorý sa uskutočnil dňa 02.01.2022

rozhodol, že:
hráč klubu BC Komárno Jorden DUFFY

sa uznáva vinným, tým, že
v zápase SBL č. 38 porušil Disciplinárny poriadok SBA, že počas stretnutia sa dopustil opakovaného
nešportového správania, za čo mu bola udelená druhá Technická chyba a následne Diskvalifikačná chyba hráča.
Hráč sa následne dopustil nešportového správania pri vylúčení a neopustenia hracej plochy po udelení
Diskvalifikačnej chyby, čím sa dopustil disciplinárneho previnenia za čo sa mu ukladá, v zmysle bodu 1.2
v nadväznosti na bod 1.20 Prílohy DP SBA č. 1

disciplinárny trest:
zastavenie pretekárskej činnosti na dva zápasy a zároveň udeľuje pokutu 200,- €
(slovom : dvesto eur)
Upozornenie: Pokutu v celkovej výške 200,- € (slovom: dvesto eur) je Jorden DUFFY – hráč alebo klub BC
Komárno povinné uhradiť na účet IBAN SK73 1111 0000 0012 2590 4005 do 7 dní od doručenia tohto
rozhodnutia. V prípade nedodržania stanovenej lehoty uhradenia peňažného plnenia pokuty je potrestanému
za disciplinárny priestupok zákaz výkonu činnosti, a to až do úplného zaplatenia uloženej pokuty. V prípade
opakovaného rovnomerného porušenia priestupku DR SBL upozorňuje účastníkov konania na možnosť postupu
v súlade s bodom 1.2 v nadväznosti na bod 1.20 (ZPČ) až na 6 zápasov + do 300,- € v súlade s DP SBA - SBL.

Odôvodnenie rozhodnutia: na základe vlastného podnetu, zápisu rozhodcov stretnutia, jednotlivých
stanovísk účastníkov konania a zistenia z videozáznamu som zistil, že v 29 min zápasu SBL č. 38 došlo k situácii,
kedy hráč Jorden DUFFY sa dopustil opakovaného nešportového správania, za čo mu bola udelená druhá
Technická chyba a následne Diskvalifikačná chyba hráča. Hráč sa následne dopustil nešportového správania pri
vylúčení a neopustenia hracej plochy po udelení Diskvalifikačnej chyby, čím sa dopustil disciplinárneho
previnenia. Po udelení Diskvalifikačnej chyby hráč pokračoval v nešportovom správaní verbálnymi
a neverbálnymi prejavmi na tretieho rozhodcu a opustil priestory Športovej haly odchodom do šatne až po
opätovnom riešení a odprevadení usporiadateľskou službou.
Disciplinárny orgán SBL zohľadnil všetky skutočnosti a preto udelila hráčovi Jordenovi DUFFYMU disciplinárny
trest tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Účastníci konania: 1. Jorden DUFFY
2. klub BC Komárno
3. rozhodcovia stretnutia (Tomašovič,Fuska, Izák)

Poučenie: V zmysle bodu 7. Disciplinárneho poriadku SBA proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie
v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie voči rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
V Bratislave dňa 04.01.2022

Ing. Dalibor Hlivák v.r.
Disciplinárny riaditeľ SBL
HK SBL

