Príloha č.5
1.

PRAVIDLÁ PRE TRESTY A DISCIPLINÁRNE KONANIE

Právny základ

Pravidlá SZB pre tresty a disciplinárne konanie vychádzajú zo:
• Stanov SZB
• Pravidiel SZB
• Smerníc a predpisov SZB
• Disciplinárneho poriadku IBU
• Antidopingových pravidiel IBU, WADA a ADA SR

2.

Použiteľnosť

Pravidlá pre tresty a disciplinárne konanie sú použiteľné pre všetkých členov SZB, všetkých účastníkov podujatí
organizovaných SZB, organizátorov podujatí SZB a organizátorov medzinárodných podujatí v biatlone organizovaných v
Slovenskej republike.

3.

Objekty pre udelenie trestu a disciplinárneho konania

3.1

Tresty budú udeľované športovcom a členom realizačných tímov

3.2

Disciplinárne konanie bude udelené funkcionárom, členom súťažných výborov, organizátorom
podujatí SZB, organizátorom medzinárodných podujatí, organizovaných v Slovenskej republike a
ostatným členom SZB.

4.

Tresty a disciplinárne konania sú ukladané za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

porušenie princípov fair play, dobrých mravov a nešportové správanie
porušenie pravidiel SZB a Antidopingových pravidiel IBU
porušenie Stanov SZB, smerníc a iných predpisov SZB
za priestupky proti rezolúciám IBU, MOV, SOV
ohrozenie alebo poškodenie dobrého mena, záujmov a zmluvných vzťahov SZB
ohrozenie záujmov SZB voči IBU
ohrozenie zmluvných vzťahov SZB voči jeho sponzorom
nedodržiavanie zákonov SR
za ohrozenie olympijských princípov
za spôsobenie škody SZB
priestupky proti SZB jej orgánom a členom, ako aj iným osobám spojeným so SZB

Tresty

5.1
Pokarhanie
Pokarhanie je uložené vinníkovi v prípade, že dôjde k:
a) zneváženiu dobrého mena SZB alebo jeho záujmov
b) porušeniu základných princípov fair play
c) jednorazovému porušeniu pravidiel dohodnutých v zmluvách Pravidlách a Smerniciach SZB
d) na svojej výstroji, resp. výzbroji neumiestni predpísanú reklamu
e) nedodrží rozmer, alebo umiestnenie reklamy
f) umiestni na svojej výstroji alebo výzbroji nepovolené reklamy
5.1.1
Druhy pokarhania:
a) ústne pokarhanie
b) písomné pokarhanie
5.2
Zákaz štartu
Pretekár alebo družstvo dostanú zákaz štartu za:
a) hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie druhej osoby
b) zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov
c) opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a Smerniciach SZB
d) neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji
e) nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy
f) umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji

5.2.1
a)
b)

Druhy trestu:
zákaz štartu na súťažiach na určité obdobie
zákaz účasti na tréningových sústredeniach

5.3

Zastavenie činnosti a vylúčenie
za zvlášť závažné priestupky
za hrubé porušenie záväzkov SZB
za opakované neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji
za opakované nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenie reklamy
za opakované umiestnenie nepovolenej reklamy na svojej výstroji alebo výzbroji
Druhy
zastavenie činnosti na určité obdobie
zastavenie činnosti doživotne
vylúčenie zo SZB

a)
b)
c)
d)
e)
5.3.1
a)
b)
c)

5.4
Previnenia voči Antidopingovým pravidlám
Previnenia voči antidopingovým pravidlám sa posudzujú ako závažné disciplinárne previnenia a trestajú v plnej miere podľa
Antidopingových pravidiel IBU a v súlade s ustanoveniami WADA, ADA SR, resp. v zmysle zákona č.440/2015 §86 až §93.
5.5
5.5.1
a)
b)
c)
5.5.2
a)
b)
c)
d)
5.5.3
a)
b)
c)

Finančná pokuta
vo výške do 50,- € bude uložené za:
zneváženie dobrého mena SZB alebo jeho záujmov
porušenie základných princípov fair play
jednorazové porušenie pravidiel dohodnutých v zmluvách, Pravidlách a Smerniciach SZB
vo výške do 165 € bude uložená za
hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie druhej osoby
zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov
opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a Smerniciach SZB
nerešpektovanie zmluvných záväzkov SZB
vo výške od 100 € do 350 € bude uložená za:
neumiestnenie predpísanej reklamy na svojej výstroji, resp. výzbroji
nedodržanie rozmeru, alebo umiestnenia reklamy
umiestnenie nepovolenej reklamy, na svojej výstroji alebo výzbroji

5.6
Pozastavene vyplácania finančných odmien
Pozastavenie vyplácania finančných odmien bude uložené za:
a) hrubé porušenie základných princípov fair play, poškodenie alebo zneváženie druhej osoby
b) zneváženie dobrého mena SZB resp. jej funkcionárov
c) opakované porušovanie podmienok dohodnutých v zmluvách, v Pravidlách a Smerniciach SZB
d) nerešpektovanie zmluvných záväzkov SZB
5.6.1
pozastavenie vyplácania finančných odmien môže byť udelené
a) na dobu určitú
b) trvale
5.7
Úhrada spôsobenej škody
vo výške 30 až 100 % z celkovej preukázateľnej škody, spôsobenej SZB bude nariadená v prípade, ak:
a) sa vedome previní voči antidopingovým pravidlám
b) svojím nezodpovedným a ľahostajným prístupom k plneniu povinností spôsobí SZB škodu alebo finančnú ujmu
c) ak spôsobí haváriu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
d) vedome alebo z nedbanlivosti poškodí majetok SZB
e) svojou nedbanlivosťou zapríčiní stratu alebo odcudzenie majetku SZB
f) neoprávnene nakladal s majetkom SZB
g) spôsobí škodu nedodržaním smerníc a predpisov SZB, IBU, SOV
Toto ustanovenie sa vzťahuje na osoby uvedené v čl. 3.2. týchto pravidiel.

6.

Disciplinárne konanie

Disciplinárne konanie je uložené osobám pod označeným článkom 3.2., ktorí nie sú športovcami a členmi realizačných
tímov.
6.1
Pokarhanie
bude udelené za:
a) za menej závažné priestupky proti stanovám a predpisom SZB
b) znevažovanie a poškodzovanie dobrého mena a záujmov SZB, IBU, SOV
c) nezabezpečenie kontroly reklamných nálepiek na zbraniach na domácich a medzinárodných súťažiach v biatlone
a letnom biatlone
d) použitie iných štartovných čísiel, ako boli dodané SZB bez predchádzajúceho súhlasu vedenia SZB na domácich
a medzinárodných súťažiach v biatlone a letnom biatlone
e) neumiestnenie tabule sponzorov a reklamných panelov sponzorov SZB na domácich a medzinárodných
súťažiach v biatlone a letnom biatlone
f) neuverejnenie loga niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a výsledkových listinách na
domácich a medzinárodných súťažiach v biatlone a letnom biatlone
g) neumiestnenie reklamy, predpísanej SZB na oblečení funkcionárov na domácich a medzinárodných podujatiach
v biatlone a letnom biatlone
h) použitie zákonom nepovolenej reklamy na domácich a medzinárodných podujatiach v biatlone a letnom biatlone
6.2
Pokuty
Pri opakovanom alebo závažnom previnení budú uložené finančné pokuty nasledovne:
6.2.1
do výšky 50 € za:
a) menej závažné priestupky proti stanovám a predpisom SZB
b) znevažovanie a poškodzovanie dobrého mena a záujmov SZB, IBU, SOV
6.2.2
do výšky 165 € za:
a) porušenie stanov a predpisov SZB
b) poškodenie záujmov a dobrého mena SZB
c) závažné porušenie princípov fair play
d) nedodržiavanie zmluvných záväzkov SZB
6.2.3
do výšky od 50 € do 300 € ak:
a) funkcionár SZB nenosí predpísanú reklamu na oficiálnom oblečení
b) funkcionár SZB nosí na oficiálnom oblečení reklamu, ktorá je v rozpore so zmluvnými vzťahmi SZB, alebo
odporuje olympijským, etickým a princípom fair play
6.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.4

Krátenie výšky finančného príspevku zväzu na podujatie do výšky 1/3 z celkovej sumy bude uložené
organizátorovi podujatia SZB ak tento:
nezabezpečil kontrolu reklamných nálepiek na zbraniach na pridelenom podujatí SZB
použil iné štartovné čísla, ako boli dodané SZB bez predchádzajúceho súhlasu vedenia SZB na podujatí SZB
neumiestnil tabuľu sponzorov a reklamné panely sponzorov SZB na podujatí SZB
neuverejnil logo niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a výsledkových listinách na podujatí
SZB
neumiestnil dohodnutú reklamu SZB na oblečení funkcionárov na podujatí SZB
použil zákonom nepovolenú reklamu na podujatí SZB

b)
c)

Krátenie výšky finančného príspevku zväzu na podujatie do výšky 1/3 z celkovej sumy, resp.
uloženie finančnej pokuty do výšky 1000,- € bude uložené organizátorovi medzinárodného podujatia
organizovaného na Slovensku ak tento:
neuverejnil logo niektorého zo sponzorov SZB v propozíciách, štartovných a výsledkových listinách na
pridelenom podujatí
neumiestnil reklamu, predpísanú SZB, na oblečení funkcionárov na pridelenom podujatí
použil zákonom nepovolenú reklamu na pridelenom podujatí

a)
b)
c)

Zastavenie činnosti, vylúčenie zo SZB
za zvlášť závažné priestupky voči Stanovám SZB, Pravidlám SZB, Smerniciam a ostatným predpisom SZB
za hrubé porušenie záväzkov SZB voči IBU, SOV a MŠ SR
za hrubé porušenie záväzkov SZB voči sponzorom

a)

6.5

d)
e)
6.5.1
a)
b)
c)

za ohrozenie záujmov a dobrého mena SZB
za hrubé porušenie olympijských princípov a princípov fair play
Druhy
zastavenie organizačnej, resp. funkcionárskej činnosti na určité obdobie
doživotné zastavenie organizačnej, resp. funkcionárskej činnosti
vylúčenie zo SZB

6.6
Úhrada spôsobenej škody
vo výške 30 až 100 % z celkovej preukázateľnej škody, spôsobenej SZB bude uložená, v prípade ak vinník:
a) svojím nezodpovedným a ľahostajným prístupom k plneniu povinností spôsobí SZB škodu, alebo finančnú ujmu
b) spôsobí haváriu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
c) vedome alebo nedbanlivosťou poškodí majetok SZB
d) nedbanlivosťou spôsobí stratu alebo odcudzenie majetku SZB
e) neoprávnene nakladá s majetkom SZB
f) spôsobí škodu nedodržaním smerníc a predpisov SZB, IBU, SOV a zmluvných vzťahov SZB

7.

Kompetentné orgány

Trestná a disciplinárna moc prislúcha Prezídiu SZB a Výkonnému výboru SZB, ktoré rozhodujú na základe návrhu, ktorý
spracuje Disciplinárna komisia SZB.

8.

Postup pri podaní návrhu na udelenie trestu alebo začatia
disciplinárneho konania
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

9.

Návrh na udelenie trestu alebo disciplinárneho konania má právo podať jednotlivec – člen SZB, komisia SZB,
člen Prezídia SZB, Výkonný výbor SZB, zamestnanec SZB, člen organizačného alebo súťažného výboru
podujatia v biatlone.
Návrh na udelenie trestu alebo disciplinárne konanie musí byť písomne doručený na sekretariát SZB.
Sekretariát SZB bezodkladne postúpi návrh Disciplinárnej komisii SZB.
Disciplinárna komisia SZB, najneskôr do 30 dní od podania návrhu, vypočuje dotknuté osoby a svedkov a
spracuje návrh na udelenie trestu alebo disciplinárneho konania, ktoré predloží na schválenie na najbližšom
zasadnutí Prezídiu SZB alebo Výkonnému výboru SZB.
Ak sa Prezídium zhodne na tom, že návrh Disciplinárnej komisie nie je úplný alebo dostatočný vráti ho na
dopracovanie so stanovením termínu jeho opätovného predloženia.
Prezídium SZB , alebo Výkonný výbor SZB rozhodne o návrhu disciplinárnej komisie. Ak sa nevie zhodnúť na
jednoznačnom výsledku, znovu vypočuje dotknuté osoby a svedkov.
Sekretariát SZB písomne doručí rozhodnutie všetkým dotknutým osobám najneskôr do 15 dní od rozhodnutia
Prezídia SZB alebo výkonného výboru.
Proti rozhodnutiu je možné podať písomné odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
O odvolaní rozhoduje Prezídium SZB na svojom najbližšom zasadnutí, nasledujúcom po doručení odvolania na
sekretariát SZB.

Platnosť

Pravidlá pre tresty a disciplinárne konanie vstupujú do platnosti schválením P SZB dňa 10.10.2009.

