
PRIESTUPKY a POKUTY aktualizované: 27. 1. 2015

P.�. Priezvisko, meno ro�. vek. kat. trieda dátum usporiadate�
1 Dolná Aneta 04 ospr. po termíne 15 18. 12. 2014 11. 2. 2015 ml. žiactvo C 29. 11. 2014 TC 92 Levo�a 4. 12. 2014
2 Goliaš Pavol 00 neoprávnený štart 15 22. 12. 2014 15. 2. 2015 dorast C 9. 8. 2014 Fresh club Zvolen 13. 8. 2014
3 Hajdóni �ubomír 99 bezdôv. nedohr. sú�. 15 18. 12. 2014 11. 2. 2015 dorast C 29. 11. 2014 Lieskovský tenisový klub 4. 12. 2014
4 Jörstad Adam 01 HS bez ospr. 20 20. 12. 2014 13. 2. 2015 st. žiactvo D 12. 8. 2014 ŠK TCTT Tren�. Teplice 18. 8. 2014

HRÁ� zastavenie 
�innosti od

T U R N A J

V súlade s �lánkom 73 sú�ažného poriadku uverej�ujeme abecedný zoznam hrá�ov, ktorí sa dopustili priestupku vo�i sú�ažnému poriadku. Hrá�om, ktorí sa dopustili priestupku je 
udelená poriadková pokuta. V prípade ospravedlnenia po termíne, bezdôvodného nedohrania sú�aže a neoprávneného štartu je to 15 € (na majstrovských turnajoch 30 €) a v prípade 
neospravedlnenej neú�asti na turnaji 20 € (na majstrovských turnajoch 40 €). 
Pokutu treba uhradi�  na ú�et �. 2629730229/1100 vedený v Tatra banke, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 103 a kópiu dokladu o úhrade zasla� na STZ - fax: 02/49209879 
resp. e-mail: odhlasky@stz.sk (nezabudnite uvies� meno hrá�a). Neuhradenie pokuty znamená zastavenie �innosti hrá�ovi na 8 týžd�ov (nezah��ajúcich mesiace október a november). 
Za�iatok zastavenia �innosti je 2 týždne od rozhodnutia o previnení. V prípade, že hrá� má nezaplatenú pokutu a dopustil sa �alšieho priestupku, zastavenie �innosti sa predlžuje o 
�alších osem týžd�ov. Zastavenie �innosti sa týka všetkých sú�aží jednotlivcov aj družstiev. Zastavenie �innosti sa preruší d�om uhradenia pokuty. Prípadný štart v sú�ažiach v období 
zastavenia �innosti sa pod�a �l.28 SP bude posudzova� ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami a hrá�ovi sa nezapo�ítajú
body do klasifikácie. 
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Zoznam priestupkov spracovnaných v zmysle Disciplinárneho poriadku platného do 30. 12. 2014
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