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Leo MALÍK
a
HO Hamikovo

Vec:

V Piešťanoch, 2.10.2018

Výpis – Rozhodnutie DK ZsZĽH č. 01/2018-19/3., zo dňa 2.10.2018

3.DK ZsZĽH prerokovala stretnutie 5008 Hamikovo – Trnava, zo dňa 22.9.2018, kde došlo k potýčke a
uloženiu trestu v hre hráčovi HO Hamikovo, Leo MALÍK, RP 32637, podľa pravidla 141/IV. Stanovisko klubu
obdržané v príslušnej lehote.
ROZHODNUTIE DK :
a)
V zmysle DP SZĽH Osobitná časť, Hlava I. čl. 19.1, trestá hráča HO Hamikovo, Leo MALÍK, RP 32637
nepodmienečným zastavením činnosti na 1 stretnutie (hráč nenastúpi 29.9.2018)
b)
Hráč HO Hamikovo, Leo MALÍK, RP 32637, v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH, zaplatí za prerokovanie
priestupku na adresu ZsZĽH, Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 92101 Piešťany, poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom na účet ZsZĽH , IBAN: SK10 0900 0000 0002 8237 0703, sumu 15 ,- € (slovom:
pätnásť Eur), v termíne do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy, pošle
obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK ZsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do
určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne priestupky.
c)
Za výkon trestu v zmysle písm. a) a b) zodpovedá klub a menovaný hráč (zákonný zástupca).
d)
Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
v zmysle čl. 43 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok.
_______________________________________________________________________________________
Odôvodnenie:
DK ZsZĽH rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nakoľko sa jednalo o porušenie pravidiel
SZĽH menovaným hráčom a nešportové správanie, ktoré je neprípustné. DK ZsZĽH zároveň menovaného aj jeho klub
upozorňuje , že v prípade opakovania sa priestupku bude v budúcnosti vychádzať z vyššej úrovne príslušnej sadzby.

_______________________________________________________________________________________

Marián Valachovič, v.r.
člen DK ZsZĽH

Ing. Marián VALENTOVIČ, v.r.
predseda DK ZsZĽH

