
DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZOŠ

Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu orientačných športov (ďalej SZOŠ) je súhrnom zásad riešenia
disciplinárnych previnení v rámci činností vykonávaných v súlade so Stanovami SZOŠ.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Základné ustanovenia

Čl. 1 Disciplinárnym konaním sa rozumie prejednávanie disciplinárnych previnení jednotlivcov alebo kolektívov,
klubov a oddielov, ktoré sú členmi SZOŠ a prijatie opatrení k ich náprave.

Čl. 2 Účelom disciplinárneho konania je prispievať k výchove pretekárov, trénerov, funkcionárov a rozhodcov
jednotlivých druhov orientačných športov podľa zásad morálky a spravodlivosti.

Čl. 3 Disciplinárny poriadok sa vzťahuje najmä na všetky disciplinárne previnenia počas činností súvisiacich so
súťažami v jednotlivých druhoch orientačných športov (OŠ), ktoré riadi SZOŠ a jeho ďalšie zložky.
Primeranou mierou sa vzťahuje aj na disciplinárne previnenia počas ostatných činností vykonávaných v súlade
so Stanovami SZOŠ.

Čl. 4 Disciplinárnym previnením je:
a)  zavinené jednanie pretekára, trénera, funkcionára alebo rozhodcu, ktorým porušuje predpisy, pravidlá

a poriadky SZOŠ a zásady morálky v športe takým spôsobom, že z výchovného hľadiska nepostačujú
k náprave prostriedky podľa platných športovo-technických predpisov (napr. diskvalifikácia).

b)   zavinené jednanie klubu, oddielu alebo družstva tohoto oddielu, ktorým vážne narušuje regulárnosť
súťaže v jednotlivých druhoch OŠ alebo poriadky pri týchto súťažiach.

Čl. 5 Za disciplinárne previnenia ukladajú disciplinárne orgány disciplinárne tresty.

II. Druhy trestov

Čl. 6 V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto tresty:
a)  jednotlivcom: napomenutie, pokarhanie, zastavenie pretekárskej činnosti, zákaz výkonu funkcie,

peňažná pokuta, vylúčenie zo SZOŠ,
b)   kolektívom: pokarhanie, peňažná pokuta, zastavenie pretekárskej činnosti družstva, vylúčenie družstva

zo súťaže, zastavenie usporiadateľskej činnosti, vylúčenie kolektívu zo SZOŠ.

Čl. 7 Napomenutie je najmiernejším trestom. Vyslovuje sa v prípadoch menej závažných previnení, spravidla vtedy,
ak sa jedná o prvý prípad previnenia.

Čl. 8 Pokarhanie je dôraznejšou formou trestu, ktorý sa ukladá pri opakovaných prípadoch menej závažného
previnenia.

Čl. 9 Zastavenie pretekárskej činnosti
1. Tento trest je možné uložiť jednotlivcovi za závažné previnenie, a to na dobu najviac 18 mesiacov, ak

nestanoví tento poriadok inak. Ak je uložený trest zastavenia pretekárskej činnosti, nesmie previnilec
štartovať v žiadnej súťaži doma ani v zahraničí.

2. Tento trest je možné vysloviť tiež len v prípade reprezentačných štartov a štartov v medzinárodnom
športovom styku. V tomto prípade je možné stanoviť i dlhšiu dobu zákazu ako je zákaz štartu v
domácich súťažiach.

3.  Výkon tohoto trestu môže byť podmienečne odložený na skúšobnú dobu od 5 mesiacov do 1 roka, ak
nie je dlhší ako 6 mesiacov, a ak vzhľadom k predchádzajúcemu chovaniu previnilca a okolnostiam
previnenia postačí len pohrozenie výkonom trestu k náprave. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe znova
previní tak, že je mu opäť uložený trest zastavenia pretekárskej činnosti, vykoná sa spolu s týmto
trestom i trest podmienečne odložený.



4. Tento trest je možné uložiť družstvu za závažné previnenie, a to najviac na 2 súťažné kolá. V dobe,
keď má družstvo zastavenú činnosť, nesmie sa zúčastniť ani priateľských či medzinárodných súťaží
družstiev.

Čl. 10 Zákaz výkonu funkcie - trest je možné uložiť funkcionárom, trénerom a rozhodcom za závažné previnenie na
dobu najviac 24 mesiacov, ak nestanoví tento poriadok inak. Vo výroku o treste disciplinárny orgán stanoví,
ktorú funkciu, prípadne ktorú činnosť s touto funkciou spojenú nesmie previnilec po dobu trestu vykonávať.
Disciplinárny orgán nemôže uložiť zákaz výkonu funkcie vykonávanej z titulu člena voleného orgánu. Výkon
tohoto trestu je možné podmienečne odložiť na skúšobnú dobu za podmienok podľa čl. 9.3.

Čl. 11 Zastavenie usporiadateľskej činnosti. Trest sa uloží v takom prípade, keď je klub alebo oddiel poverený vyšším
zväzovým orgánom usporiadaním súťaže a ten dostane od hlavného rozhodcu správu o príprave pretekov,
svedčiacu o tom, že preteky by neprebehli regulárne a znamenali by i narušenie regulárnosti dlhodobej alebo
majstrovskej súťaže. V prípade udelenia tohoto trestu je potrestaný oddiel povinný vrátiť poskytnutú zálohu na
príslušnú akciu a všetky nabehnuté náklady hradiť z vlastných prostriedkov.

Čl. 12 Peňažná pokuta – je možné uložiť ju jednotlivcovi alebo kolektívu za závažné previnenie do výšky 5 000 Sk,
ak nestanoví tento poriadok inak.

Čl. 13 Vylúčenie družstva zo súťaže je možné uložiť len za zvlášť závažné porušenie poriadku a pravidiel súťaží
jednotlivých druhov OŠ. Vylúčené družstvo možno preradiť do súťaže o 1 stupeň nižšej, ak taká existuje.

Čl. 14 Vylúčenie kolektívu zo SZOŠ je možné uložiť len za veľmi závažné porušenie Stanov SZOŠ. O vylúčení
rozhoduje Konferencia SZOŠ (čl. III, bod 5 Stanov SZOŠ).

Čl. 15 Vylúčenie jednotlivca zo SZOŠ sa uskutočňuje zásadne na úrovni klubu, resp. oddielu. Tento trest sa ukladá za
závažné opakované disciplinárne previnenia, keď nie je nádej, že previnilec sa už nedopustí takýchto previnení.

III. Disciplinárne orgány

Čl. 16 Disciplinárne konanie vykonáva:
a) Výbor klubu alebo oddielu v prípade previnenia svojich členov, pokiaľ nie je príslušný iný disciplinárny

orgán. Ak uloží trest zastavenia pretekárskej činnosti alebo zastavenia výkonu funkcie, oznámi túto
skutočnosť orgánu riadiacemu súťaž, v ktorej pretekár súťaží alebo v ktorej funkcionár pôsobí.

b) Disciplinárna komisia územných orgánov – v prípade previnenia jednotlivcov a kolektívov, ktoré súvisia s
činnosťou riadenou výborom územného orgánu.

c) Disciplinárna komisia SZOŠ – v prípade ostatných previnení jednotlivcov a kolektívov, ktoré sú členmi
SZOŠ.

d) V prípade, že disciplinárna komisia SZOŠ nie je ustanovená, jej kompetencie a povinnosti podľa tohoto
disciplinárneho poriadku vykonáva Revízna komisia SZOŠ.

Čl. 17 V prípadoch previnenia funkcionárov, trénerov alebo rozhodcov môže disciplinárny orgán poveriť
vyšetrovaním príslušnú odbornú komisiu.

Čl. 18 Ak nemá príslušný orgán disciplinárnu komisiu zriadenú ako stály orgán, alebo je jej stály člen zainteresovaný
na riešení previnenia, ustanoví (doplní) ju na prerokovanie previnenia predsedníctvo (výbor) tohoto orgánu.
Komisia musí byť zložená najmenej z troch členov priamo nezainteresovaných na výsledku riešenia previnenia.
Predsedníctvo (výbor) príslušného orgánu SZOŠ má zastúpenie len jedným členom, ktorý riadi jej prácu. Prácu
stálej disciplinárnej komisie riadi jej predseda.

Čl. 19 Pri pochybnostiach o tom, ktorý disciplinárny orgán je k prerokovaniu previnenia príslušný, rozhoduje
Predsedníctvo SZOŠ.

IV. Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov

Čl. 20 Za jedno previnenie je možné uložiť len jeden trest.

Čl. 21 Ak prerokováva disciplinárny orgán súčasne niekoľko súbežných previnení previnilca, vysloví trest za
previnenie najťažšie a k ostatným previneniam prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam.



Čl. 22 Pri ukladaní druhu a výmeru trestu disciplinárny orgán prihliadne ako k poľahčujúcej okolnosti najmä k tomu,
že previnilec:
a)   sa pred previnením riadne choval,
b)   bol k previneniu vyprovokovaný,
c)   nahradil dobrovoľne škodu, ktorú svojim previnením spôsobil,
d)   prejavil úprimnú ľútosť,
e)   sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
f)   účinne napomáhal pri objasnení svojho previnenia.

Čl. 23 Pri ukladaní druhu a výmeru trestu disciplinárny orgán prihliadne ako k priťažujúcej okolnosti najmä k tomu,
že previnilec:
a)   sa dopustil previnenia zákerne, ľstivo, alebo surovým spôsobom,
b)   sa dopustil previnenia ako funkcionár,
c)   naviedol k previneniu iného,
d)   dopustil sa viacerých previnení,
e)   previnil sa v stave, kedy nemohol dostatočne ovládnuť svoje konanie a do tohoto stavu sa sám priviedol,
f)   dopustil sa previnenia napriek tomu, že už bol v posledných dvoch rokoch disciplinárne potrestaný,
g)   svojím jednaním ohrozil alebo narušil regulárnosť alebo priebeh súťaže.

Čl. 24 Pri termínovaných disciplinárnych trestoch (zastavenie pretekárskej činnosti, zákaz výkonu funkcie, zastavenie
usporiadateľskej činnosti) sa určuje dĺžka trestu údajom, ktorým dňom trest začína a končí, údaj obsahuje aj
presné označenie druhu trestu.

Čl. 25 Tresty zastavenia pretekárskej činnosti sa ukladajú tak, aby spadali zásadne do pretekárskeho obdobia. Kvôli
tomu je možné tresty rozdeliť alebo uložiť na počet pretekov.

V. Disciplinárne konanie

Čl. 26 1.   Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie z vlastnej iniciatívy alebo na návrh, ak uváži, že došlo
k jednaniu, ktoré je previnením podľa tohoto poriadku.

2. Ak zistí, že k prejednaniu previnenia je príslušný iný disciplinárny orgán, bez meškania mu vec
postúpi.

Čl. 27 1.   Disciplinárne konanie je možné začať, ak odo dňa, kedy sa disciplinárny orgán o previnení dozvedel,
neuplynulo viac ako 5 mesiacov, najdlhšie však do 12 mesiacov odo dňa, kedy k previneniu došlo, s
výnimkou prípadu, keď vo veci prebieha trestné konanie.

2. Disciplinárne konanie nemôže byť znova začaté pre tie isté previnenia, pokiaľ sa nevyskytnú nové
skutkové okolnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na posúdenie veci.

Čl. 28 Disciplinárny orgán je povinný v konaní postupovať rýchlo a hospodárne a objasňovať všetky podstatné
okolnosti previnenia. Za tým účelom je oprávnený prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu objasniť dôležité
skutočnosti, alebo si vyžiada ich písomné vyjadrenie. Rovnako je oprávnený vyžadovať si od klubov,oddielov
či orgánov SZOŠ písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazové materiály.

Čl. 29 Previnenia reprezentantov a reprezentačných trénerov sa prerokovávajú za prítomnosti zástupcu Komisie
reprezentácie. Previnenia rozhodcov sa prerokovávajú za prítomnosti zástupcu ŠTK.

Čl. 30 Previnilcovi musí byť daná možnosť, aby sa ku všetkým skutočnostiam súvisiacim s previnením vyjadril buď
osobne alebo písomne pred disciplinárnym orgánom.

Čl. 31 Ak pri prerokovávaní disciplinárneho previnenia vyjde najavo, že previnenie by mohlo naplňovať skutkovú
podstatu trestného činu alebo prečinu, upozorní disciplinárny orgán na túto skutočnosť orgány činné v trestnom
konaní.

Čl. 32 Ak to v záujme objektívneho a spravodlivého posúdenia prípadu je potrebné, vyžiada si disciplinárny orgán
stanovisko kolektívu, ktorého je previnilec členom. Podľa povahy prípadu sa na rokovanie disciplinárneho
orgánu pozvú aj vedúci funkcionári kolektívu, predovšetkým tréneri.



Čl. 33 Akonáhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti disciplinárneho previnenia, rozhodne
disciplinárny orgán tak, že:
a)   disciplinárne konanie zastaví, pokiaľ zistí, že k previneniu nedošlo,
b)   od potrestania upustí a konanie zastaví, ak príde k záveru, že samotné prerokovanie previnenia pred

disciplinárnym orgánom splnilo s ohľadom na predchádzajúce chovanie previnilca a povahu
previnenia výchovný účel,

c)  uloží trest podľa osobitnej časti tohoto poriadku.

Čl. 34 O prerokovávaní previnenia pred disciplinárnym orgánom sa spisuje protokol, ktorý obsahuje podstatné údaje o
priebehu rokovania a o osobách, ktoré sa rokovania zúčastnili.

Čl. 35 Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doručuje previnilcovi v písomnom vyhotovení vtedy, ak mu nebolo
vyhlásené pri rokovaní ústne alebo pokiaľ o to previnilec požiada. Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahuje
výrok, stručné odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Čl. 36 Rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa písomne oznámi do 10 dní od nadobudnutia právnej moci kolektívu,
ktorého je previnilec členom, ak kolektív vo veci nerozhodoval.

VI. Odvolacie konanie

Čl. 37 Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu sa môže previnilec odvolať do 15 dní odo dňa vyhlásenia alebo odo
dňa doručenia prostredníctvom disciplinárneho orgánu, ktorý vo veci rozhodoval.

Čl. 38 O odvolaní rozhodujú tieto orgány:
1.   Proti rozhodnutiu výboru klubu (oddielu)  najbližšia vyššia disciplinárna komisia územného orgánu.
2.   Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie územného orgánu Disciplinárna komisia SZOŠ.
3.   Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SZOŠ Revízna komisia SZOŠ. Rozhodnutie Revíznej

komisie SZOŠ je konečné.

Čl. 39 Odvolanie nemá odkladný účinok.

Čl. 40 Poplatok za odvolanie činí 500 Sk. Kópia dokladu o zaplatení poplatku odvolaciemu orgánu musí byť
pripojená k písomnému odvolaniu. Pokiaľ pred začatím odvolacieho konania vezme odvolateľ odvolanie späť,
alebo ak odvolací orgán zruší rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktorý vo veci rozhodoval v 1. inštancii,
poplatok sa vráti.

Čl. 41 Disciplinárny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v 1. inštancii, odovzdá do 5 dní odvolanie vrátane všetkých
dokladov, z ktorých pri rozhodovaní vychádzal, protokol o prerokovaní a svoje stanovisko k odvolaniu
odvolaciemu orgánu, ktorý o odvolaní do 30 dní rozhodne.

Čl. 42 Člen disciplinárneho orgánu, ktorý vo veci rozhodoval v 1. inštancii, nemôže byť členom odvolacieho orgánu.

Čl. 43 Previnilec má právo zúčastniť sa prerokovávania pred odvolacím orgánom.

Čl. 44 Odvolací orgán rozhodne o odvolaní tak, že:
1.    Potvrdí rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie, ak zistí, že odvolanie je neodôvodnené.
2.   Odvolanie zamietne, ak je podané oneskorene, nepríslušnou osobou alebo vtedy, ak nebol predložený

doklad o zaplatení poplatku za odvolanie.
3.   Rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie zruší, ak zistí, že v prerokovávanom prípade nedošlo

k previneniu podľa tohoto poriadku.
4.    Rozhodnutie disciplinárneho orgánu 1. inštancie zmení, ak mal byť uložený iný druh alebo výmera

trestu.

Čl. 45 O spisovaní protokolu z prerokovania odvolania, o oznamovaní a doručovaní rozhodnutia platí primerane
ustanovenie čl. 34, 35, 36.

Čl. 46 Po vykonaní najmenej polovice trestu zastavenia pretekárskej činnosti alebo zákazu výkonu funkcie možno
zvyšok trestu podmienečne odpustiť. O podmienečnom odpustení zvyšku trestu na základe žiadosti previnilca
rozhoduje orgán, ktorý o treste rozhodol s konečnou platnosťou.



OSOBITNÁ ČASŤ

Prehľad najbežnejších previnení a disciplinárnych trestov

Čl. 48 Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v prehľade, je nutné disciplinárne previnenie posúdiť podľa
uvedeného príkladu svojim charakterom a závažnosťou najbližším. Podľa tejto sadzby disciplinárnych
previnení sa posudzujú aj pokusy o disciplinárne previnenia (napr. pokus o falšovanie razenia na štartovnom
preukaze, pokus o odcudzenie KS a pod.) Disciplinárny orgán je pri stanovení výšky trestu viazaný dolnou a
hornou hranicou jednotlivých sadzieb.

VII. Previnenia  jednotlivcov

VII./1 Previnenia s priamo udeľovanými trestami bez prejednávania disciplinárnym orgánom

Čl. 49 Nedostavenie sa na vyhlásenie výsledkov na majstrovských pretekoch. Neospravedlnenie sa písomne na
majstrovské preteky pri písomnom nominovaní.
Trest:
Písomné napomenutie vo výsledkovej listine. Pri udelení dvoch napomenutí má pretekár automaticky zastavenú
činnosť na dva termínovo najbližšie a najvyššie kvalifikačné preteky, v ktorých štartuje.

VII./2 Previnenia, ktoré sú prejednávané v disciplinárnom konaní

Čl. 50 Nešportové chovanie.
 Kto sa choval tak, že svojím nešportovým chovaním pokazil celkový dojem športovej atmosféry na pretekoch,

najmä sa nevhodne vyjadroval, pokrikoval, či kritizoval, neuposlúchol rozhodcov či usporiadateľov, alebo sa
choval v rozpore so zásadami fair-play.
Trest:
Napomenutie, pokarhanie až zastavenie činnosti na 4 týždne.

Čl. 51 Hrubé nešportové chovanie.
Kto sa dopustil nešportového chovania podľa čl. 50 zavrhnutia hodným spôsobom, alebo súčasne hrubo porušil
poriadky a pravidlá jednotlivých druhov OŠ.
Trest:
Pokarhanie, zastavenie činnosti na 2 - 8 týždňov alebo na dobu najviac 6 mesiacov.

Čl. 52 Urážka.
Kto jednal s úmyslom napadnutého zosmiešniť alebo ponížiť, najmä nadávkami, vyhrážaním, hanlivými
výrokmi alebo opľutím.
Trest:
Ak je napadnutým
a) pretekár – zastavenie činnosti na 3 týždne až 6 mesiacov,
b) tréner, funkcionár, usporiadateľ alebo divák – zastavenie činnosti na 1 až 8 mesiacov,
c) rozhodca – zastavenie činnosti na 6 týždňov až 10 mesiacov.

Čl. 53 Nebezpečné počínanie.
Za porušenie zákazu vstupu do nebezpečného alebo zakázaného priestoru, pokračovanie v pretekoch napriek
zákazu rozhodcom, nenahlásenie sa v cieli pri vzdaní pretekov, za neposkytnutie pomoci pri nehode alebo pri
hľadaní pretekára.
Trest:
Pokarhanie až zastavenie činnosti na 6 mesiacov.

Čl. 54 Telesné napadnutie.
Kto fyzicky napadol pretekára, trénera, funkcionára, usporiadateľa alebo diváka.



Trest:
Zastavenie činnosti na 4 až 18 mesiacov.

Čl. 55 Porušovanie pravidiel jednotlivých druhov OŠ, súťažného poriadku a ovplyvňovanie výsledkov.
1. Kto štartuje v súťaži neoprávnene, nenastúpil na súťaž v predpísanom výstroji, hrubo porušoval

povinnosti trénera alebo pretekára, nesplnil povinnosti rozhodcu alebo funkcionára.
Trest:
Zastavenie činnosti na 2 týždne až 4 mesiace.

2. Návrat do priestoru pretekov, oznamovanie znalostí o KS, neoprávnené získanie mapy pretekov.
Trest:
Zastavenie činnosti na 2 týždne až 4 mesiace.

3. Ovplyvňovanie výsledkov nekompetentnými osobami, napr. úmyselné premiestnenie KS, neoprávnený
pohyb pretekárov, trénerov, funkcionárov v priestore pretekov pred pretekami, počas pretekov,
falšovanie označenia prechodu KS a podobne.
Trest:
Zastavenie činnosti na 6 až 12 mesiacov.

4.  Kto úmyselne ovplyvní výsledok pretekov v neprospech súpera.
Trest:
a) bez úplatku – 2 až 10 mesiacov zastavenia činnosti,
b) za úplatok – 4 až 18 mesiacov zastavenia činnosti.

Čl. 56 Porušovanie prestupového a registračného poriadku.
Kto sa dopustil jednania v rozpore s ustanoveniami prestupového alebo registračného poriadku (pretekár i
funkcionár).
Trest:
Zastavenie činnosti na 1 až 10 mesiacov.

Čl. 57 Neoprávnený štart.
Kto neoprávnene štartuje v dobe trestu zastavenia činnosti, alebo neoprávnene štartuje za iný oddiel, v inej
kategórii, inej výkonnostnej skupine, pod cudzím menom a podobne.
Trest:
Zastavenie činnosti na 1 až 6 mesiacov.

Čl. 58 Uvádzanie nesprávnych údajov.
Kto uvádza nesprávne údaje, predkladá falošné doklady a iné športovo–technické písomnosti.
Trest:
Zastavenie činnosti na 1 až 8 mesiacov.

Čl. 59 Neospravedlnené nedostavenie sa k reprezentačnému štartu za SR.
Trest:
Zastavenie činnosti na 2 týždne až 2 mesiace alebo peňažná pokuta do 500 Sk.

Čl. 60 Neospravedlnené nedostavenie sa nominovaného rozhodcu na preteky.
Trest:
Peňažná pokuta do 400 Sk.

Čl. 61 Hrubé porušenie pravidiel alebo súťažného poriadku jednotlivých druhov OŠ rozhodcom, ktoré umožňuje
neoprávnený štart, poskytnutie výhody pretekárovi a pod.
Trest:
Zákaz výkonu funkcie na 3 až 8 mesiacov.

Čl. 62 Použitie dopingu sa trestá v súlade s Chartou boja proti dopingu, Antidopingových pravidiel IOF a
Slovenského antidopingového výboru.

VIII. Previnenie kolektívov

Čl. 63 Nedodržanie podmienok, stanovených pre usporiadanie pretekov riadených  SZOŠ a jeho nižšími zložkami.
Trest:
Pokuta do výšky 1 000 Sk alebo zastavenie pretekárskej činnosti oddielu na 1 až 3 preteky.



Čl. 64 Včas neohlásené odmietnutie usporiadania pretekov a to majstrovských alebo zaradených do dlhodobej súťaže
v dobe kratšej ako 5 týždňov.
Trest:
Pokarhanie a pokuta do 500 Sk.

Čl. 65 Porušenie smerníc a nariadení. Kolektív alebo jeho družstvo, ktorý poruší smernice alebo nariadenia
nadriadeného orgánu.
Trest:
Pokuta do výšky 3 000 Sk alebo vylúčenie družstva zo súťaže.

Čl. 66 Ovplyvňovanie regulárnosti pretekov. Družstvo, ktoré ovplyvňuje regulárnosť pretekov.
Trest:
Zastavenie činnosti družstva na 1 až 2 preteky a pokuta do 3000Sk, alebo vylúčenie zo súťaže.

Čl. 67 Nedostatočné zaistenie pretekov riadených SZOŠ a nižšími orgánmi.
Trest:
1. Pri medzinárodných pretekoch pokuta do 10 000 Sk.
2. Pri majstrovských pretekoch pokuta do 5 000 Sk.
3. Pri pretekoch dlhodobej súťaže pokuta do 4 000 Sk.
4. Pri iných pretekoch pokuta do 2 000 Sk.

Čl. 68 Nezaistenie propozícií a výsledkov. Pri nezaistení propozícií a výsledkov podľa pravidiel a súťažného poriadku
jednotlivých druhov OŠ.
Trest:
Napomenutie až pokarhanie a pokuta do 2 000 Sk.

Čl. 69 Ak dôjde k previneniu, ktoré nie je výslovne upravené v článkoch tohoto poriadku, posudzuje sa obdobne ako
previnenie svojim obsahom a charakterom najbližšie.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 70 Disciplinárne orgány vedú evidenciu trestov, ktoré uložili a zaznamenávajú ich. Tresty sa zaznamenávajú s
výnimkou napomenutia:
– pretekárom do registračných preukazov,
– trénerom do preukazu trénera,
– rozhodcom do preukazu rozhodcu,
– funkcionárom do preukazu telovýchovnej organizácie.

Čl. 71 1.  Disciplinárny orgán prípadne odvolací orgán môže uložiť náhradu nákladov disciplinárneho konania
až do výšky 500 Sk. Povinnosť uhradiť náklady má kolektív, ktorého člen alebo družstvo bolo
potrestané.

2.  Ak sa dostaví previnilec alebo zástupca previneného kolektívu na základe predvolania disciplinárneho
orgánu na prerokovanie previnenia, a disciplinárny orgán nemôže z vlastnej viny previnenie
prerokovať, má predvolaný právo na úhradu nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Čl. 72 Výklad tohoto poriadku môže podávať výhradne Revízna komisia  SZOŠ. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje
Konferencia SZOŠ.

Čl. 73 Tento Disciplinárny poriadok platí od 20. 3. 1999 a ruší platnosť predchádzajúcich Disciplinárnych poriadkov.


