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Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu 
 
 
navrhovateľ – autor podnetu: Predsedníctvo SJF (uznesenie zo dňa 25.9.2017) 
podnet smerujúci proti: JK Poprad Švábovce (00696803) – organizátor pretekov, Tomáš Javorský (00173) - 
hlavný rozhodca 
predmet: Na skokových jazdeckých pretekoch dňa 11.6.2017 v Spišskom Štiavniku nebola zaistená 
prítomnosť sanitky v zmysle Všeobecných pravidiel SJF, Článok 109, bod 10.1.   
 
doručené na Sekretariát SJF: 25.9.2017 
doručené na Disciplinárnu komisiu: 2.10.2017 
poplatok zaplatený: oslobodené podľa Článku 2, bod 4 Registračného poriadku SJF 
 
 
 

Vyjadrenie a rozhodnutie Disciplinárnej komisie SJF 
 

Disciplinárna komisia po preskúmaní podnetu, ako aj listinných dôkazov poskytnutých Sekretariátom SJF 
- Rozpis pretekov Štiavnická podkova 49. ročník 
- Správa hlavného rozhodcu 
- Vyjadrenie hlavného rozhodcu Tomáša Javorského 
- Vyjadrenie organizátora pretekov s prílohami 

Disciplinárna komisia zároveň brala do úvahy aj konštatovanie Komisie športových odborníkov SJF zo 
dňa 2.7.2017 pod bodom 8 o porušení pravidiel SJF. 
 

Disciplinárna komisia zistila, že na predmetných pretekoch nebola zaistená prítomnosť sanitky. 
Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu Tomáša Javorského bola sanitka dostupná do 5 minút od miesta 

konania pretekov. Táto skutočnosť je uvedená v Správe hlavného rozhodcu a tiež vo vyjadrení hlavného 
rozhodcu. 

Zástupca organizátora sa písomne vyjadril, že prítomný lekár, ktorý vykonával zdravotnú službu mal 
Dohodu o vykonaní práce a tiež mal kontakt na sanitku, ktorá sa nachádzala v susednej obci Hranovnica 
(3,5km). 

 
Disciplinárna komisia SJF považuje skutočnosti, ktoré uviedol hlavný rozhodca Tomáš Javorský, ako aj 

zástupca organizátora pretekov JK Poprad Švábovce za nepostačujúce k dodržaniu ustanovenia v zmysle 
Všeobecných pravidiel SJF, Článok 109, bod 10.1. o zabezpečení prítomnosti sanitky na jazdeckých 
pretekoch.    

Skutočnosť, že sanitka nebola k dispozícii na uvedených pretekoch organizátor JK Poprad Švábovce a 
hlavný rozhodca Tomáš Javorský porušili ustanovenie Všeobecných pravidiel SJF, Článok 109, bod 10.1. čím 
ohrozili zdravie a život účastníkov – jazdcov skokových pretekov v Spišskom Štiavniku.   

 
 



 
Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: 
 

a) udeľuje klubu JK Poprad Švábovce (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena b/ Disciplinárneho poriadku 
SJF) pokutu vo výške 300€ - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF, Článok 109, bod 
10.1. o zabezpečení prítomnosti sanitky na jazdeckých pretekoch. 
 

b) udeľuje hlavnému rozhodcovi Tomášovi Javorskému (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena c/ 
Disciplinárneho poriadku SJF)  zákaz činnosti národného rozhodcu (v jazdeckej disciplíne skoky) na 
dobu určitú a to do 31.12.2018 – za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF, Článok 109, 
bod 10.1. o zabezpečení prítomnosti sanitky na jazdeckých pretekoch.  

 
       Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to 
Predsedníctvu SJF, štatutárovi klubu JK Poprad Švábovce a členovi SJF Tomášovi Javorskému.  
 
        Voči tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle Článku 2, bodu 10 Disciplinárneho poriadku SJF sa 
odvolať do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie treba podať písomne na Sekretariát SJF. O Odvolaní 
rozhodne Predsedníctvo SJF a jeho rozhodnutie je konečné.  

 
 
 
 

         Tento Zápis bol schválený Disciplinárnou komisiou dňa: 16.11.2017 
 
  
 
 
 
 

Andrea Machalová vr – predseda DK 
 


