
Rozhodnutie HK a DK BMBLigy č.1/október 2016 
    

HK a DK BMBLigy rozhodla v zmysle Hracieho poriadku a Vyhlásenia súťaže na základe 
zistených skutočnosti nasledovne: 

1. Za nesplnenie podmienok súťaže( zaslanie súpisky družstva)  udeľuje poriadkovú 
pokutu 10Eur(z kaucie družstva) a to: 

AM BA (súpiska ) 

Hráči nebudú štatisticky vyhodnocovaní,až do splnenia podmienkysúťaže.. 

 

2. Zastavuje nepodmienečne od 1.11.2016 až do splnenia podmienok súťaže( 
zaplatenie poplatku,) a udeľuje poriadkovú pokutu 20Eur(z kaucie družstva) a to: 

            REAL ( štartovné 112Eur) 

            

3. Udeľuje družstvu WAVE Club poriadkovú pokutu 20Eur(z kaucie družstva),za odhlásenie 
sa družstva zo súťaže po vyžrebovaní. 

 

4. Udeľuje výnimku pre družstvo mužov STU BA a povoľuje zaradenie 1 hráčky(Lucia 
Tučániová) na súpisku družstva pre súťaž mužov. 

 

 

5. Udeľuje družstvu Šamorín poriadkovú pokutu 20Eur(z kaucie družstva),za prihlásenie sa 
družstva do súťaže po vyžrebovaní. 

 

6. Za nesplnenie podmienok HP-I.7 (Nahlasovanie výsledkov a zasielanie zápisov), 
 udeľuje k termínu 28.10.2016  poriadkovú pokutu (z kaucie družstva) a to: 

a.) Klokani Ivánka-muži  -  5 Eur (zápas Klokani-Consultare) 
b.) BK AM  -  6 Eur (zápas BK AM-Malacky) 
c.) FF UK-ženy – 4 Eur (zápas FF UK-Klokani Ivánka) 
d.) PIMPS – 2 Eur (zápas PIMPS-FEI) 
e.) Filozof-muži- 7Eur(zápas Filozof-AM) 
f.) PIMPS – 4 Eur (zápas PIMPS-Filozof) 
g.)  Klokani Ivánka-muži  -  4 Eur (zápas Klokani-Real) 

  

7. Za neoprávnený štart hráčky v zápase v zmysle HP-I.4 (Široká č.11 z družstva FF UK) 
,kontumuje stretnutie žien FF UK – Klokani 20:0 v prospech družstva Klokani bez 
priznania bodu družstvu FF UK, a hráčka Široká má zastavenú činnosť do doby 
doplnenia na súpisku. HK a DK upozorňuje družstvo FF UK,že ak sa bude opakovať 



neoprávnený štart hráčov,okrem kontumácie bude nasledovať poriadková pokuta 20Eur(z 
kaucie družstva).  

 

8. Za neoprávnený štart hráča v zápase v zmysle HP-I.4  (Vavrinec č.8 z družstva HK 
FILOZOF-muži) ,kontumuje stretnutie mužov HK FILOZOF– BK AM 20:0 v prospech 
družstva BK AM bez priznania bodu družstvu HK FILOZOF , a hráč Vavrinec má 
zastavenú činnosť do doby doplnenia na súpisku. HK a DK upozorňuje družstvo HK 
Filozof,že ak sa bude opakovať neoprávnený štart hráčov,okrem kontumácie bude 
nasledovať poriadková pokuta 30Eur(z kaucie družstva).  
 

 

9. Za neoprávnený štart hráča v zápase v zmysle HP-I.4  (Vavrinec č.8 z družstva HK 
FILOZOF-muži) ,kontumuje stretnutie mužov PIMPS-HK FILOZOF 20:0 v prospech 
družstva PIMPS bez priznania bodu družstvu HK FILOZOF , a hráč Vavrinec má 
zastavenú činnosť do doby doplnenia na súpisku. 

 

10. Za opakované porušenie HP (neoprávnený štart hráča v zápase, viď bod 8) sa udeľuje 
družstvu HK Filozof –muži poriadková pokuta 30Eur(z kaucie družstva) 

 

11. Za neoprávnený štart hráčov v zápase v zmysle HP-I.4  (Ostatník,Lener a Lázi) 
z družstva REAL ,kontumuje stretnutie mužov Klokani Ivánka – REAL 20:0 v prospech 
družstva Klokani Ivánka bez priznania bodu družstvu REAL , a hráči Ostatník,Lener a 
Lázi májú zastavenú činnosť do doby doplnenia na súpisku.HK a DK upozorňuje družstvo 
REAL,že ak sa bude opakovať neoprávnený štart hráčov,okrem kontumácie bude 
nasledovať poriadková pokuta 30Eur(z kaucie družstva). 
 

 

12. Na základe žiadosti družstva Klokani Ivánka-muži a preverení možnosti podľa HP, HK 
a DK schvaľuje žiadosť o nedelegovanie rozhodcu p.Dujavu a žiada delegáta za 
rozhodcov p.Čeppana aby na zápasy Klokani Ivánka-muži do konca sezóny 2016-2017 
nedelegoval rozhodcu p.DUJAVU. 

 

 

13. HK a DK ohľadom kontumovaných zápasov,ako aj do ďalšieho priebehu súťaže rozhodlo: 
Zápasy sa budú kontumovať 20:0,avšak družstvo ktoré nezavinilo kontumáciu,jeho hráči 

budú vyhodnocovaní v štatistike zápasu.  

   

V Bratislave, 29.10.2016                

Za HK a DK BMBLigy: Encinger,Šrobár,Mižák st.,Vörös,, 

Schvaľuje: Encinger Andrej, predseda HK a DK BMBLigy 



 


