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Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu 
 
 
navrhovateľ – autor podnetu: Predsedníctvo SJF (uznesenie zo dňa 25.9.2017) 
podnet smerujúci proti: Róbert Pál – 01657 – EQUISTYLE TEAM Rovinka, jazdec štartoval na koňoch bez 
licencie SJF 
JK Rozálka Pezinok – 42262542 – kancelária pretekov prijala prihlášky a zaevidovala do súťaží kone bez 
licencie SJF 
Artur Hubner – 00444 – JK ROZÁLKA Pezinok – hlavný rozhodca, povolenie štartu koní bez licencie SJF  
predmet: Neoprávnený štart jazdca Róberta Pála s koňmi, ktoré nemali licenciu SJF (Aldo, Wanity, Elsa 
Campari, Titov, Gina, El Patero) na pretekoch v Olomouci v dňoch 26.-28.5.2017 a v Pezinku 16.-18.6.2017. 
Došlo k porušeniu Všeobecných pravidiel SJF, Článku 113 bod 3, Článku 114 bod 1.1., Článku 116 bod 1.4., 
Článku 137 bod 9, ďalej Smernice riadenia skokových súťaží, odseky 5, 6 a 7. 
 
doručené na Sekretariát SJF: 25.9.2017 
doručené na Disciplinárnu komisiu: 2.10.2017 
poplatok zaplatený: oslobodené podľa Článku 2, bod 4 Registračného poriadku SJF 
 
 

Vyjadrenie a rozhodnutie Disciplinárnej komisie SJF 
 

Vzhľadom k svojej pôsobnosti sa Disciplinárna komisia venovala časti podnetu a to prešetreniu 
neoprávneného štartu jazdca Róberta Pála na pretekoch v Pezinku v dňoch 16.-18.6.2017. 

Disciplinárna komisia sa venovala preskúmaniu podnetu, ako aj listinných dôkazov poskytnutých 
Sekretariátom SJF 
- Rozpis pretekov Paragan Grand Prix Pezinok 16.-18.6.2017 
- Vyjadrenie organizátora pretekov  
- Vyjadrenie sekretariátu 

 
Disciplinárna komisia zároveň brala do úvahy aj vyjadrenie Róberta Pála, ktoré jej bolo doručené v 

procese šetrenia. 
 

Disciplinárna komisia zistila, že na predmetných pretekoch štartoval jazdec Róbert Pál na koňoch Aldo, 
Wanity, Elsa Campari, Titov, Gina, El Patero, ktoré v čase konania neboli zaevidované v databáze SJF. Podľa 
vyjadrenia sekretariátu, sú kone zaevidované do databázy SJF až po uhradení licenčných poplatkov v zmysle 
vnútorných predpisov a smerníc SJF. Uvedené kone v čase štartu na pretekoch nemali zaplatené licenčné 
poplatky SJF. 

Podľa vyjadrenia organizátora JK ROZÁLKA Pezinok (p.Skatullová), tento jazdca Róberta Pála upozornil, 
že do štartových listín bude zaradený, až po dodaní čísiel licencií koní. 

Róbert Pál následne dodal licenčné čísla koní, ktoré sú pripravené, budú koňom pridelené a pod nimi 
budú evidované v databáze SJF, po zaplatení faktúry. 

 



Disciplinárna komisia dospela k názoru, že jazdec Róbert Pál svojím konaním porušil ustanovenie 
Všeobecných pravidiel Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je možná účasť koňa 
na pretekoch" a Článku 137, bod 9 podľa ktorého "musí mať kôň platnú licenciu a Evidenčné číslo SJF podľa 
ustanovení SJF". 

Disciplinárna komisia dospela k názoru, že organizátor JK ROZÁLKA Pezinok svojím konaním porušil 
ustanovenie Všeobecných pravidiel SJF Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je 
možná účasť koňa na pretekoch", ako aj Smernice riadenia skokových súťaží odsek 6, písmeno b) a odseku 7, 
písmeno d). Pri výslednom rozhodnutí brala Disciplinárna komisia do úvahy aj fakt, že bol organizátor 
uvedený do omylu jazdcom Róbertom Pálom, ale aj skutočnosti, že do štartovných listín nie je možné 
zaevidovať kone na základe ústneho oznámenia licenčného čísla, ale len na základe platnej evidencie SJF.  

Disciplinárna komisia dospela k názoru, že hlavný rozhodca Artur Hubner svojím konaním porušil 
ustanovenie Všeobecných pravidiel SJF Článku  113, bod 3 podľa ktorého "Každý pretekár a/alebo kôň, ktorý 
nie je registrovaný a/alebo nespĺňa požiadavky na účasť by mal byť automaticky diskvalifikovaný, pokiaľ 
okolnosti neurčujú inak", Článku 114, bod 1.1. podľa ktorého "bez evidenčného čísla nie je možná účasť koňa 
na pretekoch", ako aj Smernice riadenia skokových súťaží odsek 5, písmeno b), prvá odrážka. 

 
 

Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: 
 

a) udeľuje jazdcovi Róbertovi Pálovi (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena b/ Disciplinárneho poriadku 
SJF) pokutu vo výške 500€ - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF Článku 114, bod 
1.1. a Článku 137, bod 9, za neoprávnený štart na koňoch bez platnej licencie SJF. 

b) udeľuje klubu JK ROZÁLKA Pezinok (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho poriadku 
SJF) napomenutie - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF Článku 114, bod 1.1., ako aj 
Smernice riadenia skokových súťaží odsek 6, písmeno b) a odseku 7, písmeno d), tým, že prijal 
prihlášku koní bez platnej licencie SJF . 

c) udeľuje hlavnému rozhodcovi Arturovi Hubnerovi (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ 
Disciplinárneho poriadku SJF) napomenutie - za porušenie ustanovenia Všeobecných pravidiel SJF 
Článku  113, bod 3, Článku 114, bod 1.1., ako aj Smernice riadenia skokových súťaží odsek 5, 
písmeno b), prvá odrážka, tým že pripustil k štartu kone bez licencie SJF. 

 
 
Odporúčanie Disciplinárnej komisie SJF 
 

Na základe zistených skutočností Disciplinárna komisia odporúča Skokovej komisii SJF, resp. 
Predsedníctvu SJF zvážiť možnosť vyradenia/anulovania štartov jazdca Róberta Pála s koňmi Aldo, Wanity, 
Elsa Campari, Titov, Gina, El Patero na pretekoch v Pezinku 16.-18.6.2017 a tiež v Slovenskom skokovom 
rebríčku 2017.  
 
 
       Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to 
Predsedníctvu SJF, jazdcovi Róbertovi Pálovi, klubu JK ROZÁLKA Pezinok a členovi SJF Arturovi Hubnerovi.  
 
        Voči tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle Článku 2, bodu 10 Disciplinárneho poriadku SJF sa 
odvolať do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie treba podať písomne na Sekretariát SJF. O Odvolaní 
rozhodne Predsedníctvo SJF a jeho rozhodnutie je konečné.  

 
 

         Tento Zápis bol schválený Disciplinárnou komisiou dňa: 01.12.2017 
 
 
 

Andrea Machalová vr – predseda DK 


