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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠERMIARSKEHO ZVÄZU
1.

Základné ustanovenia

Tento Disciplinárny poriadok Slovenského šermiarskeho zväzu (ďalej DP SŠZ) sa vzťahuje
na prerokovanie a potrestanie disciplinárnych priestupkov pretekárov, trénerov, rozhodcov
a funkcionárov vykonaných:
- v priebehu súťaží riadených SŠZ a iných šermiarskych organizácií – klubov šermu (ďalej
KŠ) a šermiarskych oddielov (ďalej ŠO) organizovaných v Svetovej šermiarskej
federácii (FIE)
- súvisiacich s prípravou a organizáciou šermiarskych súťaží, v tréningovom procese, pri
zájazdoch a sústredeniach, prestupovom konaní.
- porušení športovej etiky a športových noriem.
O disciplinárnych priestupkoch rozhoduje Disciplinárna komisia (ďalej DK)
Za jeden priestupok môže byť vedené len jedno disciplinárne konanie.
Podľa DP SŠZ môže byť rozhodnuté, že previnilec, ktorý bol už za priestupok podľa
Pravidiel šermu potrestaný rozhodcom, bude potrestaný DK.
2.

Disciplinárne orgány

Disciplinárne orgány SŠZ sú:
- Disciplinárna komisia
- Predsedníctvo SŠZ ako odvolací orgán.
Disciplinárna komisia sa skladá z 3 členov (predseda a 2 členovia), ktorá je menovaná na
príslušný prípad prezidentom SŠZ.
Členom Disciplinárnej komisie nesmie byť člen ŠO alebo klubu, priestupok ktorého sa
prerokováva.
3.

Tresty

V disciplinárnom konaní sú ukladané tieto tresty:
- zastavenie pretekárskej činnosti
- zastavenie výkonu funkcie trénerovi, rozhodcovi a funkcionárovi (ďalej len funkcionári)
- vylúčenie zo SŠZ.
4.

Oznámenie o priestupku

Usporiadateľ, ved. výpravy do zahraničia, prípadne samotný pretekár je povinný písomne
oznámiť Se-SŠZ vznik disciplinárneho priestupku bezprostredne po jeho vzniku,
najneskoršie do 3 pracovných dní.
5.

Postup pri disciplinárnom konaní

DK začne disciplinárne konanie z vlastného, alebo iného podnetu, ak sú na to dôvody. Iný
podnet musí byť podaný do 3 dní od disciplinárneho priestupku písomne na Sekretariát SŠZ
(rozhoduje poštová pečiatka, dátum odoslaného e-mailu, osobné podanie na Se-SŠZ).
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Dátum začatia disciplinárneho konania je daný dňom, kedy je Se-SŠZ o priestupku
informovaný. Disciplinárne konanie musí byť začaté do 5 dní.
Disciplinárne konanie sa nemôže začať, ak od priestupku uplynula doba dlhšia ako 1 rok.
O termíne prerokovávania disciplinárneho konania(dátum, čas, miesto) musí byť včas
informovaný (min. 48 hod – telefón, e-mail) previnilec.
O termíne prerokovávania disciplinárneho konania(dátum, čas, miesto) musí byť včas
informovaný (min. 24 hod – telefón, e-mail) aj predseda ŠO, KŠ, ktorého je previnilec
členom.
Previnilec sa môže k prípadu vyjadriť aj písomne.
Nie je prípustné, aby sa previnilec pri prerokovaní v DK nechal zastupovať inou osobou.
Rozhodnutie DK k disciplinárnemu priestupku musí byť vypracované písomne a musí
obsahovať výrok o treste, stručné zdôvodnenie a poučenie o možnosti odvolania.
Rozhodnutie musí byť doručené previnilcovi a predsedovi ŠO, alebo klubu šermu, ktorého
je previnilec členom.
Poplatok za prerokovanie disciplinárneho priestupku je 10,- Eur.
4.

Odvolanie

Odvolacím orgánom je Predsedníctvo SŠZ.
Proti rozhodnutiu DK sa môže previnilec odvolať písomne do 15 dní. Odvolanie musí byť
doručené na Se-SŠZ (osobne na Se-SŠZ, e-mailom alebo doporučeným listom).
Podanie odvolania nemá odkladný charakter.
Po uplynutí polovice trestu (dlhšieho ako 15 dní), môže previnilec požiadať o odpustenie
zostatku trestu. Toto rozhodnutie prináleží P-SŠZ.
5.

Druhy previnení a tresty

5.1 Previnenia a tresty pretekárov:
- vylúčenie pretekára hlavným rozhodcom v priebehu súťaže sa potrestá zastavením
činnosti min. na 15 dní.
- pri 2. a ďalšom vylúčením v jednej sezóne sa potrestá min. na 30 dní.
- ak pretekár urazí súpera, jeho trénera, rozhodcu, organizátorov turnaja, alebo divákov,
alebo prestúpi obecne platné etické normy, potrestá sa min. na 2 mesiace.
- ak sa dopustí pretekár funkcionár falšovania výsledkov, alebo machinácie, potrestá sa
zastavením činnosti min. na 3 mesiace.
- telesné napadnutie súpera, rozhodcu, alebo organizátora sa potrestá zastavením činnosti
min. na 6 mesiacov.
- priestupky v zahraničí sú hodnotené obdobne.
- priestupky, ktoré sú potrestané podľa pravidiel FIE, sú SŠZ trestané v zhode s trestom
stanoveným FIE.
- v prípade dopingu sa postupuje podľa Smernice FIE .
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5.2 Previnenia trénerov, rozhodcov a funkcionárov
- ak sa dopustí funkcionár verbálnych urážok rozhodcu, súpera, lebo organizátorov,
potrestá sa zastavením činnosti min. na 1 mesiac.
- telesné napadnutie súpera, rozhodcu, alebo organizátora sa potrestá zastavením činnosti
min. na 6 mesiacov.
- ak sa dopustí funkcionár priestupku proti obecne platným etickým normám, potrestá sa
zastavením činnosti min. na 2 mesiace
- ak sa dopustí funkcionár falšovania výsledkov, alebo machinácie, potrestá sa zastavením
činnosti min. na 3 mesiace.
5.3 Previnenia ŠO a KŠ
- nedobytnosť pohľadávok za prerokovanie disciplinárneho priestupku s potrestaním do 1
mesiaca, pokuta 20,- Eur.
- nedobytnosť pohľadávok za prestup do 3 mesiacov, pozastavenie činnosti klubu na 3
mesiace v sezóne od začiatku 9. mesiaca do konca 6. mesiaca.
7

Evidencia priestupkov a trestov
Centrálnu evidenciu priestupkov, trestov, odvolaní vedie Se-SŠZ.
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Záverečné ustanovenia
Výklad DP SŠZ vykonáva P-SŠZ.
Tento DP SŠZ bol prerokovaný a schválený na zasadaní P-SŠZ dňa 10. 6. 2010
nadobúda účinnosť 1. 9. 2010.

Predsedníctvo SŠZ 10.6.2010
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