Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF

Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu
navrhovateľ – autor podnetu: Predsedníctvo SJF (uznesenie zo dňa 25.9.2017)
podnet smerujúci proti: Peter Mikulášik (00497) - hlavný rozhodca
predmet: Na skokových jazdeckých pretekoch dňa 21.5.2017 v Pribeníku bola vykonávaná funkcia hlavného
rozhodcu bez oprávnenia v rozpore so Všeobecnými pravidlami SJF, Článok 144a, bod 5.
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 Pribeník (Májová cena SOŠ)
- Správa hlavného rozhodcu
- Vyjadrenie sekretariátu a mailová komunikácia
Disciplinárna komisia zistila, že Rozpis na predmetné preteky bol schválený 14.4.2017 osobou
zodpovednou za schvaľovanie rozpisov v jazdeckej disciplíne skoky vo Východoslovenskej jazdeckej oblasti
Milošom Kravcom. Ako hlavný rozhodca je uvedený Štefan Karahuta. Z mailovej komunikácie vyplýva, že
dňa 4.5.2017 žiadal Miloša Kravca riaditeľ pretekov Štefan Dubík o zmenu v delegovaní hlavného rozhodcu
na osobu Radomíra Stratila a doplnenie rozhodcu Petra Mikulášika.
Podľa vyjadrenia sekretariátu SJF, žiadny zmenený Rozpis schválený zodpovednou osobou, ani iný rozpis
na sekretariát doručený nebol. Rozpis teda zmenený nebol, resp. ostal (aj zverejnený) v pôvodnom stave, čo
znamená, že preteky sa mali konať podľa pôvodného rozpisu a prípadné odôvodnené zmeny mali byť
zaznamenané v Správe hlavného rozhodcu.
Zo správy hlavného rozhodcu vyplýva, že na predmetných pretekoch vykonával funkciu hlavného
rozhodcu Peter Mikulášik, ktorý podľa zoznamu činovníkov ku dňu konania pretekov (aktualizovaný po
preškolení rozhodcov) nebol držiteľom licencie národného rozhodcu a preto v zmysle Všeobecných pravidiel
SJF, Článok 144a, bod 5. nemôže vykonávať funkciu hlavného rozhodcu.
Správu hlavného rozhodcu podpísal Peter Mikulášik, kde je v odseku "II. Priebeh pretekov", bod 1.
"Zmeny oproti schválenému rozpisu" uvedené "neboli".
Disciplinárna komisia SJF považuje vykonávanie funkcie hlavného rozhodcu Petrom Mikulášikom za
porušenie Všeobecných pravidiel SJF, Článok 144a, bod 5 podľa ktorého "Predseda zboru rozhodcov na
všetkých národných pretekoch musí byť zo zoznamu národných rozhodcov", ako aj v rozpore so schváleným
Rozpisom.

Tým, že funkciu hlavného rozhodcu vykonávala osoba bez oprávnenia, nebolo možné zabezpečiť na
uvedených pretekoch kompetentné a plnohodnotné rozhodovanie.

Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že:
a) udeľuje rozhodcovi Petrovi Mikulášikovi (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena c/ Disciplinárneho
poriadku SJF) zákaz činnosti rozhodcu (v jazdeckej disciplíne skoky) na dobu určitú a to do
31.12.2018 – za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF, Článok 144a, bod 5., tým že
vykonával funkciu hlavného rozhodcu neoprávnene a v rozpore so schváleným Rozpisom.

Odporúčanie Disciplinárnej komisie SJF
Na základe zistených skutočností nebolo možné zabezpečiť na pretekoch v Pribeníku konaných dňa
21.5.2017 kompetentné a plnohodnotné rozhodovanie. Vzhľadom k tomu, že Disciplinárna komisia SJF
neobdržala v stanovenej lehote žiadne podanie, ktoré by smerovalo voči spochybneniu zverejnených
výsledkov z pretekov, odporúča Predsedníctvu SJF ponechať známe a zverejnené výsledky v platnosti.

Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to
Predsedníctvu SJF, a členovi SJF Petrovi Mikulášikovi.
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

