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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: TJ Žrebčín Motešice (42025265) – organizátor pretekov Festival koní 2017 
predmet: Organizátor preteky, ktoré sa mali konať 3.9.2017  zrušil v rozpore so Všeobecnými pravidlami SJF, 
Príloha N2 a zrušenie nebolo ohlásené na sekretariát SJF.  
 
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 MSR vo Všestrannej spôsobilosti 2017 
- Vyjadrenie organizátora TJ Žrebčín Motešice (Soňa Tomčíková) 
- Iné informácie 

 
Disciplinárna komisia zistila, že konanie skokových pretekov organizované TJ Žrebčín Motešice v dňoch 

3.9.2017 bolo nahlásené do kalendára pretekov 
Podľa vyjadrenia organizátora TJ Žrebčín Motešice (vz. Soňa Tomčíková) do dňa uzávierky boli 

nahlásené dva kone a dvaja jazdci, preto organizátor tieto preteky zrušil. 
 
Organizátor vo svojom vyjadrení ďalej konštatoval, že zrušenie pretekov oznámil riadne a včas všetkým 

subjektom, ktoré zaslali prihlášku v stanovenom termíne. 
 
 
Disciplinárna komisia SJF konštatuje, že spôsob zrušenia pretekov organizátorom, nie je v rozpore so 

Všeobecnými pravidlami SJF, Príloha N2. Organizátor porušil povinnosť, tak ako sa konanie pretekov 
prihlasuje do kalendára pretekov SJF a tiež sa zverejňujú Rozpisy, nahlásiť zrušenie pretekov na sekretariát 
SJF.   

 
 
Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: 
 

a) udeľuje klubu TJ Žrebčín Motešice (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho poriadku 
SJF) napomenutie - za neoznámenie zrušenia pretekov na sekretariát SJF. 
 



       Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to 
Predsedníctvu SJF a štatutárovi klubu TJ Žrebčín Motešice.  
 
        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: 8.11.2017 
 
  
 
 
 
 

Andrea Machalová vr – predseda DK 
 


