DISCIPLINÁRNY PORIADOK ROZHODCOV
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Článok 1
Rozhodcovská komisia SANK vydáva smernice disciplinárneho konania priestupkov rozhodcov
kulturistiky.
Článok 2
Výklad pojmov vykonáva komisia rozhodcov SANK.
Článok 3
V disciplinárnom konaní komisia rozhodcov rozhoduje o:
a) porušení platných stanov SANK
 tu sa rokuje o porušení stanov SANK, prípadne iných všeobecne platných smerníc.
b) previnení rozhodcu súvisiace s účasťou na športových podujatiach konaných SANK
 tu sa rozhoduje o širokej škále priestupkov, ktorých sa dopustil ako rozhodca v športovom procese
a to, ako nominovaný rozhodca, alebo ako funkcionár klubu a pod.
c) iných previneniach znevažujúcich dobré meno SANK, vrátane previnení na medzinárodnom fóre
 tu sa rozhoduje o priestupkoch z medzinárodných podujatí.
Článok 4
Druhy disciplinárnych trestov:
a) napomenutie ústne
 vyslovuje sa pred rozhodcovskou komisiou, udeľuje sa za malý priestupok, má slúžiť ako
preventívne upozornenie.
b) napomenutie písomné
 udeľuje sa za priestupky, ktoré nenarušujú hrubo priebeh súťaže (nepotvrdenie účasti rozhodcu na
súťažiach ,nevhodný úbor pri rozhodovaný, fotografovanie počas súťaže, verejná urážka iných
rozhodcov)
c) pozastavenie činnosti
 udeľuje sa na jeden rok (neospravedlnená neúčasť na súťaži na ktorú bol nominovaný, neúčasť na
seminári, hrubé osočovanie činnosti iných rozhodcov na súťaží a v masovokomunikačných médiách,
zjavné tendenčné rozhodovanie).
d) zákaz výkonu činnosti
 udeľuje sa pri opätovnom porušení písmena c.
e) vylúčenie z SANK
 udeľuje sa pri viacnásobnom porušení disciplinárneho poriadku a nerešpektovaní uložených
opatrení.

Článok 5
Poľahčujúce okolnosti:
a) vyprovokovanie
b) náhrada škody
c) oznámenie vlastného priestupku
d) účinné pomáhanie pri objasňovaní priestupku
Článok 6
Priťažujúce okolnosti:
a) nekultúrny spôsob správania
b) dopusti sa priestupku ako funkcionár
c) vykonanie priestupku opakovanie
d) trestný čin alebo prečin
Článok 7
Do právomoci komisie rozhodcov patria všetky priestupky rozhodcov kulturistiky a fitness SANK.
Článok 8
Podnetom pre rozhodovanie o priestupku je správa hlavného rozhodcu, alebo organizátora súťaže.
Sťažnosť môže podať aj člen SANK písomnou formou.
Článok 9
Komisia rozhodcov je povinná do 60 dní sťažnosť prekonzultovať a písomne vyrozumieť sťažovateľa
a obvineného z priestupku vo svojom rozhodnutí. Proti rozhodnutiu komisie rozhodcov je možné podať
odvolanie do 15 dní na VV SANK .

Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť od 1.6.2015.
Vypracoval: Ján Berdy
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