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1. Všeobecné a základné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Tento disciplinárny poriadok ( ďalej aj “DP” ) tvorí súhrn pravidiel, na základe
ktorých sa prejednávajú a udeľujú tresty jednotlivým členom SPF
vykonávajúcich plavecký šport vodné pólo.
Tento DP sa v osobitostiach vzťahuje na prerokovávanie disciplinárnych
previnení individuálnych členov SPF (hráč, tréner, rozhodca, technický
komisár, funkcionár a ďalšie osoby vystupujúce v súťažnom stretnutí vodného
póla) a riadnych členov SPF za sekciu vodného póla. To sa nijako nedotýka
možnosti prerokovať disciplinárne previnenia za porušenie predpisov SPF
podľa Disciplinárneho poriadku SPF.
V disciplinárnom konaní majú byť náležite prerokované a objektívne posúdené
previnenia proti platným predpisom SPF.
V prípadoch, ktoré nie sú v DP uvedené, rozhoduje Disciplinárna komisia SPF
(ďalej len “DK SPF”) o druhu a výške trestu podľa uváženia s prihliadnutím
na dôsledky porušenia predpisov.
DK SPF neudeľuje finančné pokuty hráčom v mládežníckych kategóriách.
Potrestaní hráči a funkcionári musia zaplatiť pokuty vždy do stanoveného
dátumu splatnosti, inak nesmú nastúpiť na stretnutie.
Ak na stretnutie nastúpi hráč alebo funkcionár, ktorý nebude mať vyrovnané
tresty v danej kategórii, DK SPF to bude považovať za neoprávnený štart. Trest
bude prerokovaný po vyjadrení Výboru sekcie vodného póla..

2. Základné pravidlá disciplinárneho konania
1.
2.
3.
4.
5.

DK SPF postupuje v zhode s predpismi SPF. Účastníci disciplinárneho konania
sú povinní spolupracovať s DK SPF v priebehu celého konania.
Všetci účastníci disciplinárneho konania majú rovnaké procesné práva
a povinnosti.
DK SPF je disciplinárnym orgánom vo všetkých prípadoch vrátane porušenia
predpisov v súvislosti so súťažami SPF.
Člen DK SPF je z disciplinárneho konania vylúčený, ak vzhľadom na jeho
pomer k veci alebo k účastníkom konania zakladá vzťah predpojatosti.
O skutočnosti, ktorá napĺňa znaky predpojatosti, informuje člen DK SPF
bezodkladne predsedu DK SPF. Ak znaky predpojatosti spadajú na predsedu
DK, je jeho hlas automaticky vyhodnotený ako „zdržal sa“.
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Účastníkom disciplinárneho konania je osoba, o právach a povinnostiach
ktorej sa v disciplinárnom konaní pojednáva alebo ktorej práva alebo
povinnosti môžu byť rozhodnutím dotknuté.
Účastník disciplinárneho konania sa môže dať zastupovať inou osobou na
základe plnej moci. Klub zastupuje v konaní štatutárny orgán alebo
splnomocnený zástupca.
Všetky písomnosti majúce vzťah k disciplinárnemu konaniu sa doručujú
doporučene na adresu účastníka disciplinárneho konania alebo sú zasielané
e-mailom. Konečné rozhodnutie DK SPF sa zverejňujú na webovom sídle SPF.
DK SPF rozhodnutia o uložení trestu výlučne posiela e-mailom účastníkom
disciplinárneho konania, kde vyžaduje spätné potvrdenie prijatia tohto mailu
o uložení trestu.
Pri bezdôvodnom neprevzatí písomnosti / nepotvrdenie prijatia e-mailu do 3
dní od uloženia trestu sa posledný deň tejto lehoty považuje za deň doručenia,
aj keď sa adresát o uložení trestu nedozvedel.
Každý člen SPF (ak je vyzvaný) je povinný vypovedať ako svedok. Musí
vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčovať. DK SPF môže povoliť písomné
svedectvo.
DK SPF podľa vlastného uváženia predvolá osoby, ktorých osobná účasť je pri
prejednávaní vecí nutná.
DP upozorňuje na následky nedostavenia sa. Sťažovanie disciplinárneho
konania je možné potrestať poriadkovou pokutou až do výšky 100 € pre
individuálneho člena SPF a 300 € pre riadneho člena SPF.
Spravidla rozhoduje DK SPF na neverejnom zasadaní bez účastníkov konania,
pokiaľ mu to úroveň dôkazov dovolí. Ak účastníci konania prejavia záujem,
povolí im DK SPF účasť na zasadaní. O dôležitých úkonoch v konaní,
o vykonaní dôkazov a výpovediach svedkov spíše DK SPF záznam.
Rozhodnutia vo veciach porušenia hracích/súťažných predpisov nemajú
odkladný účinok.
V jednoduchých veciach DK SPF rozhodne bezodkladne, v ostatných
prípadoch rozhodne do 30 dní. Pokiaľ si to povaha veci vyžaduje je možné
lehotu predĺžiť na 60 dní.

3. Definície pojmov
1.
2.
3.

Chránené priestory - sú ihrisko, územia lavičiek družstiev, priestor stolíka
asistentov rozhodcov, miesta do vzdialenosti 2 m od hraničných čiar ihriska,
šatne družstiev a rozhodcov, prístupové cesty zo šatní na ihrisko.
Ostatné priestory / areál športoviska - sú všetky priestory objektu, v ktorom sa
zápas odohráva okrem chránených priestorov.
Hrubá hra - je nebezpečný dotyk na súpera nachádzajúceho sa v hre pri
ktorom môže prísť aj k zraneniu súpera ( úder lakťom / päsťou pri plávaní,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

potiahnutie za krk / hlavu, ťahanie za čapičku vrátane viazania čapičky, úder
hlavou do tváre súpera pri získavaní pozície na centri ).
Brutalita – je úmyselný nebezpečný dotyk súpera ( úder päsťou, úder lakťom,
kopnutie, bitka ) .
Fyzická inzultácia – je akékoľvek telesné napadnutie inej osoby mimo
legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie postavenie na ihrisku. (
tzn. počas hry ).
Verbálna inzultácia – je akýkoľvek verbálne napadnutie inej osoby
v chránených a ostatných priestoroch mimo hry ( tzn. pred zápasom alebo po
zápase, nie časovo obmedzené ).
Hrubé správanie - je gestikulácia alebo akýkoľvek verbálny prejav znižujúci
dôstojnosť inej osoby v zápase ( tzn. počas hry ).
Súťažné stretnutie - je akýkoľvek stretnutie súťaží riadených SPF.
Podnecovanie agresivity - nastane prejavmi, ktoré podnecujú iné osoby k
hrubému správaniu a nedovolené opustenie územia lavičky družstva počas
šarvátky alebo situácie, ktorá môže k šarvátke viesť.

4. Druhy disciplinárnych trestov
1.

2.
3.

4.

V disciplinárnom konaní možno individuálnym členom SPF ukladať tieto
tresty
1.1.
Peňažná pokuta
1.2.
Zastavenie činnosti na dobu určitú
1.3.
Zastavenie činnosti na dobu neurčitú
1.4.
Vylúčenie z SPF
Tresty zastavenia činnosti môžu byť aj podmienečné na presne stanovené
obdobie.
V disciplinárnom konaní možno riadnym členom SPF ukladať tieto tresty
3.1.
Peňažná pokuta
3.2.
Odohranie zápasu bez účasti divákov
3.3.
Uzatvorenie ihriska
3.4.
Vylúčenie zo súťaže
3.5.
Odobranie bodov v súťaži
3.6.
Odobranie bodov z konečnej tabuľky v súťaži
Tresty zastavenia činnosti môžu byť aj podmienečné na presne stanovené
obdobie.

5. Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov
1.
2.

Za jedno previnenie možno viesť disciplinárne konanie len raz. Toto neplatí,
pokiaľ vo svojom rozhodnutí DK SPF odkázala na ďalšie konanie.
Trest zastavenia činnosti (ZČ) je možno uložiť na zápas riadený SPF hraný v
priebehu hracieho obdobia.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Trest ZČ družstva sa vzťahuje na všetkých hráčov uvedených v zápise o
stretnutí, ak ide o previnenie družstva pri konkrétnom zápase alebo na
všetkých hráčov, ktorí majú vydané licencie, sú registrovaní v uvedenom
družstve, ak ide o previnenie mimo konkrétneho zápasu.
Trest ZČ družstvu sa vzťahuje na všetkých členov všetkých klubov.
Trest ZČ pre družstvo alebo celý klub je možné nahradiť na základe
rozhodnutia DK SPF trestom odobrania bodov po ukončení ucelenej časti
súťaže.
Trest ZČ sa prenáša aj do ďalšieho hracieho obdobia, pokiaľ disciplinárny
orgán nerozhodne inak (napr. kompenzácia finančným plnením).
Osoba potrestaná trestom ZČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý
sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v
zápise o stretnutí.
Osoba v treste má ZČ len v príslušnej súťaži, v ktorej prišlo k previneniu pokiaľ
DK SPF nerozhodla inak.
Hráč potrestaný trestom ZČ nesmie byť počas trestu zapísaný na inú súpisku
družstva, než na akej bol uvedený pred udelením trestu. Tréner alebo asistent
trénera nesmie byť počas trestu ZČ pripísaný na inú súpisku družstva ako
tréner či asistent trénera.
Trest ZČ funkcionárovi je možno uložiť na súťažné stretnutie hrané v priebehu
hracieho obdobia. Trest sa presúva aj do ďalšieho hracieho obdobia, pokiaľ
disciplinárny orgán nerozhodne inak (napr. kompenzácia finančným plnením).
Osoba v treste má ZČ len v príslušnej súťaži, v ktorej prišlo k previneniu pokiaľ
DK SPF nerozhodla inak.
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, delegovaní zástupcovia riadiaceho orgánu, pracovníci masmédií
akreditovaní riadiacim orgánom a maximálne desať osôb zabezpečujúcich
zápas.
Stanovenú pokutu je povinná potrestaná osoba uhradiť najneskôr do dňa ktorý
stanový v zápise DK SPF. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania
uhradenej pokuty na účet SPF pokiaľ DK SPF nerozhodla inak.
Družstvo alebo celý klub je možné vylúčiť zo súťaže za zvlášť závažné alebo
opakované porušenie predpisov SPF.
Trest vylúčenia z radov SPF je možné uložiť len za mimoriadne závažné
previnenie, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v SPF. Trest vylúčenia zo SPF
môže uložiť len DK SPF.

6. Postup pri disciplinárnom konaní
1.

Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie z vlastného alebo iného
podnetu, ak sú k tomu oprávnené dôvody.
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2.
3.

4.
5.
6.

Disciplinárne konanie nie je možné začať vo veci, ak od previnenia uplynula
doba dlhšia ako 1 rok a DK SPF sa o previnení dozvedela a konanie nezahájila.
Toto neplatí, pokiaľ ide o vec, pri ktorej je možné uložiť trest vylúčenia z SPF.
Osoba, ktorej previnenie sa prerokováva, musí byť vyrozumená, kedy a kde sa
bude vec prejednávať. Ak účastníci konania prejavia záujem, povolí im DK SPF
účasť na zasadaní. V prípade neúčasti prebieha disciplinárne konanie bez ich
prítomnosti. Vyjadrenie k prípadu môže byť aj písomné.
Právo na účasť majú účastníci konania len na vlastné náklady.
Ak sa v priebehu dokazovania preukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárne
konanie sa nezačne, ak bolo začaté, bude zastavené.
Ak dôjde v priebehu jedného hracieho obdobia opakovane k disciplinárnemu
konaniu proti dotknutej osobe, DK SPF bude na túto skutočnosť prihliadať pri
stanovovaní výšky trestov ako na priťažujúcu skutočnosť.

7. Odvolanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže účastník konania podať
odvolanie.
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu rozhoduje Odvolacia
komisia SPF, pokiaľ predpismi SPF nie je stanovené inak. Odvolanie nemá
odkladný účinok.
Odvolanie je potrebné podať do 7 dní odo dňa doručenia, alebo zverejnenia
rozhodnutia, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
Poplatok za odvolanie vo výške 50 ,- Eur je splatný spolu s podaním
odvolania. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania poplatku za
odvolanie na účet SPF.
Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní do 30 dní odo dňa obdržania
odvolania.
Odvolanie musí obsahovať odôvodnenie napadnutia rozhodnutia
disciplinárneho orgánu, musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku
stanoveného za odvolanie.
Odvolanie môže byť zobraté späť písomne späť najneskôr 5 dní pred termínom
prerokovávania odvolacím orgánom.
Rozhodnutie o zrušení odvolacieho konania musí odvolací orgán písomne
oznámiť disciplinárnemu orgánu a všetkým zúčastneným.
V prípade nesplnenia predpísaných náležitostí predpismi SPF nie je odvolanie
prerokovávané. V prípade, že účastník konania nedoloží náležitosti ani
v dodatočne stanovenej lehote, konanie o odvolaní bude zastavené.

8. Spoločné ustanovenia
1.

Ak je hráč vylúčený z hry alebo sa dopustí závažného previnenia pred alebo po
zápase má do rozhodnutia disciplinárneho orgánu automaticky zastavenú
činnosť. To isté platí aj pre trénera.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Za prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je
stanovený poplatok minimálne vo výške 50€ a maximálne 300€. Tento
poplatok bude využitý na zabezpečenie miestnosti, alebo na pokrytie nákladov
predvolaného svedka.
Príslušný 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 DK SPF písomne
oznámené alebo bolo zverejnené a informovať DK SPF o vykonaní úhrady
pokiaľ DK SPF nestanovila v rozhodnutí inak. Za dátum úhrady sa považuje
dátum pripísania poplatku na účet SPF.
Ak nie je uložený trest, poplatok sa nevyrubí.
Disciplinárny orgán vykoná záznam trestu vyplývajúceho z právoplatného
rozhodnutia do svojej evidencie.
Disciplinárny orgán je oprávnený použiť ako dôkazový prostriedok
videozáznam stretnutia ak mu bol poskytnutý do začatia rokovania DK SPF.
Neoddeliteľnou súčasťou DP je jeho príloha - Zoznam ukladaných trestov
a sankcií.

9. Záverečné ustanovenia
1.
2.

Tento Disciplinárny poriadok nadobudol platnosť schválením Radou SPF s
účinnosťou odo dňa 01.01.2017.
Tento Disciplinárny poriadok sa prijíma na čas dokiaľ nedôjde k zapracovaniu
odlišností vyplývajúcich z vodného póla ako plaveckého kolektívneho športu
do Disciplinárneho poriadku SPF.

Mgr. Irena Adámková
Prezident SPF
v.r.
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Zoznam ukladaných trestov a sankcií jednotlivcom
( tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár, hráč / hráčka)
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. ŽK – Žltá karta sa chápe ako upozornenie – výstraha. Tú môže dostať len
hlavný tréner. Po žltej karte môže tréner využívať všetky svoje práva
a povinnosti. Žltá karta zostáva v platnosti počas trvanie celého turnaja.
Následné porušenie pravidiel je trestané červenou kartou. Po skončení turnaja
sa končí platnosť žltej karty, tréner nie je postihnutý ďalšími trestami.
1.2. ČK – Červená karta, udelená je hlavnému trénerovi, ktorý už dostal žltú kartu
a ktorý sa opäť nespráva v súlade s pravidlami. Hlavný tréner ju môže dostať aj
bez predchádzajúcej žltej karty, ak je jeho správanie veľmi nevhodné.
V prípade akéhokoľvek nevhodného správania sa druhého trénera alebo iného
predstaviteľa na „lavičke“, udeľuje sa červená karta okamžite, bez
predchádzajúcej žltej karty.
1.3. Ak dostane hlavný tréner červenú kartu, musí okamžite odísť z lavičky. Nesmie
sedieť v prvých radách tribúny a v žiadnom prípade sa nesmie pokúšať riadiť
svoje družstvo. Ak tak urobí, musí byť vykázaný z tribúny. Ak hlavný tréner
opustil lavičku, preberá jeho práva a povinnosti druhý tréner. Ak nie je nikto
kompetentný na lavičke časť práv a povinnosti ( ako napr. pýtanie si Timeoutu,
riadiť striedanie ) preberá kapitán družstva.
V mládežníckej súťaži ( do starších žiakov vrátane / v ženskej kategórii - žiačok
vrátane), ak nie je na lavičke nikto kompetentný, rozhodca môže umožniť
vedenie družstva kvalifikačne najbližšej osobe z daného klubu.
1.4. Asistent trénera / vedúci družstva preberá pri neprítomnosti hlavného trénera
všetky práva a povinnosti, vrátane práv pri udeľovaní žltej a červenej karty.
2. Kritizovanie výkonu rozhodcu
a/ kritizovanie výkonu rozhodcu hráčom - Do konca stretnutia s náhradníkom –
DKSN
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE
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b/ opakované kritizovanie výkonu rozhodcu hráčom – Červená karta – DKSN
+ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 30,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia a pokuta 40,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE
c/ kritizovanie výkonu rozhodcu trénerom – Žltá karta – ŽK
- bez ďalšieho trestu

d/ opakované kritizovanie výkonu rozhodcu trénerom – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutie a pokuta 20,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 30,-€
TREST SA PO TRETOM VÝSKYTE ZAČÍNA POČÍTAŤ ODZNOVA
e/ kritizovanie výkonu rozhodcu asistentom trénera, vedúcim družstva, lekárom
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 30,-€
TREST SA PO TRETOM VÝSKYTE ZAČÍNA POČÍTAŤ ODZNOVA
3. Vulgárne vyjadrovanie
a/ Vulgárne vyjadrovanie hráča – Do konca stretnutia s náhradníkom – DKSN
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie a pokuta 10,-€

b/ Vulgárne vyjadrovanie trénera – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie a pokuta 20,-€

c/ Vulgárne vyjadrovanie asistenta trénera, vedúceho družstva, lekára – Červená
karta – ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€
Poriadok účinný od: 01.01.2017
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d/ Vulgárne vyjadrovanie hráča na adresu rozhodcu, delegáta alebo iného
funkcionára – Do konca stretnutia s náhradníkom – DKSN
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 30,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE + 1 stretnutie + 10,-€
( príklad – štvrtý krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia + 40,-€ )
e/ Vulgárne vyjadrovanie trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, lekára na
adresu rozhodcu, delegáta alebo iného funkcionára – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 20,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia a pokuta 50,-€
TREST SA PO TRETOM VÝSKYTE ZAČÍNA POČÍTAŤ ODZNOVA
4. Športovo nevhodné vyjadrovanie
a/ Športovo nevhodné vyjadrovanie hráča na adresu člena vlastného alebo
súperovho družstva – Do konca stretnutia s náhradníkom – DKSN
- bez ďalšieho trestu

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 stretnutie
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE + 1 stretnutie
b/ Opakované športovo nevhodné vyjadrovanie hráča na adresu člena vlastného
alebo súperovho družstva – DKSN + Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia
TREST SA PO TRETOM VÝSKYTE ZAČÍNA POČÍTAŤ ODZNOVA
c/ Športovo nevhodné vyjadrovanie trénera na adresu člena vlastného alebo
súperovho družstva – žltá karta – ŽK
- bez ďalšieho trestu
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- druhý krát v sezóne finančná pokuta 10,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 stretnutie a pokuta 10,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM V SEZÓNE + 1 stretnutie + 10,-€
( príklad – štvrtý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia + 20,-€ )
d/ Opakované športovo nevhodné vyjadrovanie trénera na adresu člena vlastného
alebo súperovho družstva – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie a pokuta 10,-€

c/ Športovo nevhodné vyjadrovanie asistenta trénera, vedúceho družstva, lekára
na adresu člena vlastného alebo súperovho družstva – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,-€

5. Hrubá hra ( hrubosť )
a/ Hrubá hra hráča proti súperovi – Do konca stretnutia s náhradníkom - DKSN
- prvý krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 stretnutie

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 2 stretnutia
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia + 10,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE + 1 stretnutie + 10,-€
( príklad – štvrtý krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia + 20,-€ )
6. Brutalita
a/ 1. Stupeň – bez viditeľného zranenia – Do konca stretnutia bez náhradníka +
4min. – DKSbN+4min
- zastavenie činnosti na 2 stretnutie a pokuta 50,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 3 stretnutia a pokuta 100,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia a pokuta 150,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE + 1 stretnutie + 50€
( príklad – štvrtý krát v sezóne zastavenie činnosti na 4 stretnutia + 200,-€ )
b/ 2. Stupeň – viditeľné nižšie zranenie spôsobené týmto činom ( krvácanie,
roztrhnuté obočie, roztrhnutá pera )
Poriadok účinný od: 01.01.2017
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- zastavenie činnosti na 4 stretnutia a pokuta 100,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 5 pokuta 150,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti 6 a pokuta 200,-€
TREST SA NAVYŠUJE PORADÍM TRESTU V SEZÓNE + 50,-€
( príklad – štvrtý krát v sezóne zastavenie činnosti na 6 stretnutí + 250,-€ )
c/ 3. Stupeň – viditeľné stredné a ťažké zranenie spôsobene týmto činom (
zlomenina alebo vážne zranenie vyžadujúce lekárske ošetrenie okrem
roztrhnutého obočia alebo pery , zranenie ktoré môže spôsobiť trvalé následky )
- zastavenie činnosti na 6 stretnutí a pokuta 100,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na dobu neurčitú, minimálne však
do rozhodnutia Disciplinárnej komisie SPF
DICIPLINÁRNA KOMISIA SPF V TOMTO PRÍPADE BUDE VŽDY ŽIADAŤ KÓPIU
LEKÁRSKEJ SPRÁVY PRE VLASTNÉ POTREBY. V SÚLADE S OCHRANOU
OSOBNÝCH ÚDAJOV, TIETO INFORMÁCIE NEBUDE POSKYTOVAŤ TRETEJ
STRANE, IBA LEKÁROVI, KTORÝ URČÍ VÁŽNOSŤ ZRANENIA, AK TO NEBUDE
MOŽNÉ VYČÍTAŤ Z LEKÁRSKEJ SPRÁVY.
7. Verbálna inzultácia
a/ Inzultácia rozhodcu, delegáta, trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva
iného funkcionára hráčom – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 5 stretnutí a pokuta 150,-€

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 8 stretnutí a pokutu 200,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 kalendárny rok a pokuta 300,-€
b/ Inzultácia rozhodcu, delegáta trénerom, asistentom trénera, vedúcim družstva
iným funkcionárom
- zastavenie činnosti na 5 stretnutí a pokuta 300,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 8 stretnutí a pokuta 500,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 kalendárny rok a pokuta 500,-€
c/ Inzultácia trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, iného funkcionára,
hráča delegátom alebo rozhodcom
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- finančná pokuta 200,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na dobu neurčitú, minimálne však
do rozhodnutia Disciplinárnej komisie SPF v spolupráci s Rozhodcovskou
komisiou SPF a pokuta 300,-€
- tretí krát v sezóne vylúčenie z rozhodcovského zboru SPF
8. Fyzická inzultácia
a/ Inzultácia rozhodcu, delegáta, trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva
iného funkcionára hráčom – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 8 stretnutí a pokuta 200,-€

- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 12 stretnutí a pokutu 300,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 kalendárny rok a pokuta 500,-€
b/ Inzultácia rozhodcu, delegáta trénerom, asistentom trénera, vedúcim družstva
iným funkcionárom
- zastavenie činnosti na 8 stretnutí a pokuta 300,-€
- druhý krát v sezóne zastavenie činnosti na 12 stretnutí a pokuta 500,-€
- tretí krát v sezóne zastavenie činnosti na 1 kalendárny rok a pokuta 500,-€
c/ Inzultácia trénera, asistenta, trénera, vedúceho družstva, iného funkcionára,
hráča delegátom alebo rozhodcom
- zastavenie činnosti na dobu neurčitú, minimálne však do rozhodnutia
Disciplinárnej komisie SPF v spolupráci s Rozhodcovskou komisiou SPF
a pokuta 300,-€
- druhý krát v sezóne vylúčenie z rozhodcovského zboru SPF
9. Nešportové správanie
a/ prekračovanie hranice pre pohyb trénera / prekážanie vo voľnom pohybe
rozhodcu – Žltá karta – ŽK
- bez trestu

b/ nerešpektovanie rozhodcu po úprave priestoru na pohyb trénera / opakované
prekračovanie hranice pre pohyb trénera / prekážanie vo voľnom pohybe
rozhodcu – Červená karta – ČK
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
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c/ neoprávnené zasahovanie a poškodzovanie vybavenia ihriska a plavárne –
Červená karta - ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia a pokuta 20,- EUR ( plné preplatenie
nákladov na opravu poškodenia, ak nejaké vzniklo )
d/ nešportové správanie sa hráčom – Do konca stretnutia s náhradníkom –
DKSN
- zastavenie činnosti na 1 stretnutie
e/ opakované nešportové správanie sa hráčom – DKSN + Červená karta - ČK
- zastavenie činnosti na 2 stretnutia

10. Vylúčenie hráča v medzinárodných a medzištátnych stretnutiach
- platia pravidlá FINA a LEN EWPC
11. Neoprávnený štart
Ide o prípad, keď hráč nastúpi na stretnutie pred vyjadrením Matrikára súťaží SVP a
resp. DK SPF k neprerokovanému priestupku – ak výsledkom prerokovania je trest
zastavenia činnosti
- priestupok prerokuje DK SPF
12. Použitie dopingových prostriedkov
Trest udeľuje DK SPF podľa Antidopingového kódexu.
13. Neoprávnený postup pri zmene príslušnosti ku športovému kolektívu
a/ priestupok hráča - podpísanie viac prestupových lístkov
- zastavenie činnosti na 1-6 mesiacov
b/ neoprávnené podanie prestupu - porušenie PP
- zastavenie činnosti na 6 mesiacov (podanie je neplatné)
c/ neoprávnený štart za iné družstvo bez súhlasu klubu, v ktorom je registrovaný
Poriadok účinný od: 01.01.2017
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- zastavenie činnosti pre hráča na 3 mesiace a poriadková pokuta klubu, za
ktorý hral,
vo výške 1000,-EUR
d/ zmena príslušnosti - prestup, hosťovanie - do zahraničia - porušenie
podmienok PP
- finančná pokuta 100,- EUR a zastavenie činnosti v domácich súťažiach na 6
mesiacov od dňa ukončenia zahraničného pôsobenia 200,-EUR pokuta pre
materský klub
e/ porušenie pravidla o štarte hráča - cudzieho štátneho príslušníka,
neregistrovaného v domovskej krajine / nepravdivé potvrdenie zahraničného
zväzu, registrácia na zahraničnom zväze a pod.
- finančná pokuta 500,-EUR pre klub v SR, ktorého je hráč členom
14. Udávanie nesprávnych údajov zo strany športovca a funkcionára
Predkladanie nepravých dokladov a iných športovo-technických písomností,
nesprávne popr. zavádzajúce výpovede pred riadiacim orgánom - výborom, uvedenie
do omylu hráča príp. funkcionára klubu
- na základe zistenia MK, prerokuje DKSPF

Mgr. Irena Adámková
Prezident SPF
v.r.
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Zoznam ukladaných trestov a sankcií kolektívom a usporiadateľom
1. Nešportové správanie divákov alebo voči divákom
a/ nešportové správanie divákov, urážlivé pokrikovanie na hráčov, rozhodcov,
funkcionárov (delegát resp. rozhodca upozorní Usporiadateľa a uvedie skutočnosť
do zápisu)
- pri prvom upozornení v zápase: pokuta 20,- EUR usporiadateľovi
- pri druhom upozornení v zápase: pokuta 100,- EUR usporiadateľovi
- pri ďalšom upozornení v zápase: pokuta usporiadateľovi sa znásobuje
b/ pokus o inzultáciu rozhodcu, inzultácia rozhodcu v areáli plavárne
- prvýkrát v sezóne: uzatvorenie ihriska na 2 stretnutia a pokuta 200,- EUR
- opakovane v sezóne: trest sa násobí poradím v sezóne
c/ inzultácia rozhodcu mimo areál plavárne, ale v mieste konania stretnutia
- prerokuje výbor SPF na základe získaných podkladov od Výboru sekcie
vodného póla a dotknutých strán
d/ nešportové chovanie člena kolektívu alebo celého kolektívu voči divákom posmešné vyjadrenia, provokatívna gestikulácia
- pokuta od 50,- EUR
2. Nerešpektovanie pokynov pre hlásenie stretnutí a informovanie o
priebehu a výsledkoch stretnutí SP, Čl.4
a/ organizovanie podujatia bez oznámenia na Výbor sekcie vodného póla SPF
- opakovaný výskyt v sezóne: pokuta 20,- EUR
b) neoznámenie výsledkov turnaja organizátorom v SR, alebo neoznámenie
výsledkov družstva zo SR na podujatí v zahraničí
- prvýkrát v sezóne: napomenutie
- opakovaný výskyt v sezóne: pokuta 20,- EUR
3. Porušenie alebo zanedbanie povinnosti usporiadateľa SP, Čl.7. bod 14.
Poriadok účinný od: 01.01.2017
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- prvýkrát v sezóne: pokuta 20 Euro
- opakovaný výskyt v sezóne: pokuta 20,- EUR
4. Neskoré hlásenie stretnutí SP, Čl.7. bod 18.
a) odoslanie hlásenia stretnutí menej ako 14 dní pred dátumom stretnutia
- prvýkrát v sezóne: napomenutie
- opakovaný výskyt v sezóne: pokuta 10,- EUR
b) odoslanie hlásenia stretnutí menej ako 72 hodín pred stanoveným začiatkom
stretnutia
- prvýkrát v sezóne: pokuta 20,- EUR
- opakovaný výskyt v sezóne: pokuta 100,- EUR
c) odoslanie hlásenia stretnutí menej ako 24 hodín pred stanoveným začiatkom
stretnutia
- prvýkrát v sezóne: pokuta 150,- EUR
- opakovaný výskyt v sezóne: vylúčenie družstva zo súťaže
5. Zavinenie nedostavenia sa k stretnutiu SP, Čl.7. bod 25.
a/ v priateľskom stretnutí (turnaji)
- napomenutie a náhrada vzniknutých nákladov so zastavením činnosti
družstva až do zaplatenia
b/ v majstrovskom, pohárovom alebo inom stretnutí (narušenie regulárnosti
súťaže)
- poriadková pokuta až do výšky 100,- EUR a náhrada vzniknutých nákladov
so zastavením činnosti družstva až do zaplatenia
6. Svojvoľné opustenie ihriska celým družstvom SP, Čl.10. bod 1. podbod
1.4
- zastavenie činnosti družstva na 1 stretnutie, odčítanie 4 bodov. Zastavenie
činnosti trénerovi tohto družstva na 1 mesiac a pokuta 200,- EUR.

POZNÁMKA:
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a/ V prípade, že zastavenie činnosti sa družstvu nedá aplikovať v danej súťaži, 4 body
sa odčítajú z konečnej
tabuľky súťaže.
b/ Odčítanie 4 bodov sa považuje za 2 kontumácie (ak družstvo už malo jednu a viac
kontumácií, je za spolu 3
a viac kontumácií vylúčené zo súťaže).
c/ Pravidlo o Svojvoľnom opustení ihriska celým družstvom bude aplikované v plnom
rozsahu bez ohľadu na to, či
bol zápas predčasne ukončený alebo sa neskôr pokračovalo v hre napr. po dohovore
delegátom, hl. rozhodcom.
7. Odohranie stretnutia v čase zastavenia činnosti, alebo odohranie
stretnutia proti družstvu, ktoré má zastavenú činnosť SP, Čl.10. bod 1.
podbody 1.9. a 1.10..
- zastavenie činnosti na ďalšie 2 až 4 mesiace a pokuta 20,- EUR. Za
nastúpenie proti trestanému družstvu 1 mesiac zastavená činnosť a pokuta
10,- EUR
8. Úmyselné ovplyvňovanie výsledkov stretnutí
O treste rozhodne DKSPF podľa závažnosti previnenia a platných právnych
predpisov.
9. Nerešpektovanie a porušovanie platných smerníc, príkazov, nariadení
a podpísaných dohôd
- pokuta 30,- EUR a náhrada príslušných výdajov
10. Odohranie stretnutia s hráčom, ktorý má zastavenú činnosť v
súvislosti s dopingom
- kontumácia stretnutia a poriadková pokuta 100,- EUR

Mgr. Irena Adámková
Prezident SPF
v.r.
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Zoznam ukladaných trestov rozhodcom a delegátom
1. Ak obdrží rozhodca v stretnutí od delegáta menej ako 5 bodov
- zastavenie činnosti v súťaži seniorov – muži nepodmienečne na 1 kolo
2. Ak delegát posúdi a uvedie do hodnotiaceho tlačiva delegáta, že
rozhodca svojim nesprávnym verdiktom rozhodol o výsledku, ktorý mal
vplyv na bodový zisk zo stretnutia
- zastavenie činnosti v súťaži seniorov – muži nepodmienečne na 3 kolá
3. Ak rozhodca podpíše nesprávne vyplnený zápis o stretnutí
- finančná pokuta 5,- EUR
4. Ak hlavný rozhodca alebo delegát nesprávne vyplní hodnotiace tlačivo
hlavného rozhodcu alebo delegáta
- finančná pokuta 5,- EUR
5. Ak hlavný rozhodca alebo delegát nezašle v nasledujúci pracovný deň
vyplnené hodnotiace tlačivo hlavného rozhodcu alebo delegáta
- finančná pokuta 5,- EUR
6. Ak sa rozhodca alebo delegát bezdôvodne nedostaví k stretnutiu 30
min. pred úradným začiatkom
- finančná pokuta 5,- EUR
7. Ak sa rozhodca alebo delegát bez ospravedlnenia vlastným zavinením
nedostaví k stretnutiu
- finančná pokuta 50,- EUR
8. Ak rozhodca nerozhoduje stretnutie v predpísanom úbore
- finančná pokuta 10,- EUR
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9. Ak sa rozhodca alebo delegát dostaví k stretnutiu pod vplyvom
návykových látok alebo alkoholu
- prvýkrát v sezóne: pokuta 30,- EUR a zastavenie činnosti na 3 mesiace
- opakovaný výskyt v sezóne: vyškrtnutie zo zoznamu rozhodcov a delegátov
10. Ak hlavný rozhodca neodsleduje na turnaji, že hráč nie je oprávnený
štartovať v stretnutí
- finančná pokuta 10,- EUR

Mgr. Irena Adámková
Prezident SPF
v.r.
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