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Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci
neoprávneného štartu hráča Milosza Sawczaka, nar. 2005 za družstvo STJ Družba Bardejov
v 2. lige mužov v sezóne 2018/2019 takto
rozhodla:
V zmysle čl. 5.8.11. Disciplinárneho poriadku / ďalej len DP / zastavuje
disciplinárne konanie vo veci neoprávneného štartu hráča Milosza Sawczaka, nar.
2005 za družstvo STJ Družba Bardejov v 2. lige mužov v sezóne 2018/2019 ,
nakoľko ku priestupku nedošlo.
Odôvodnenie:
Dňa 20.11.2018 bol na DK Sekretariátu SSTZ predložený podnet poukazujúci na
neoprávnený a dvojitý štart hráča Milosza Sawczaka, nar. 2005, za družstvo mužov STJ
Družba Bardejov v 2. lige mužov riadenej Východoslovenským stolnotenisovým zväzom
ďalej len /Vsl.STZ /, zároveň jeho štart v mládežníckych súťažiach v Poľsku za oddiel UKS
Plomien Limanova.
DK na základe predložených a vyžiadaných písomných podkladov má za preukázané,
že hráč Milosz Sawczak, nar. 2005, je poľským štátnym občanom a v priebehu sezóny
2018/2019 pravidelne nastupoval a nastupuje za družstvo STJ Družba Bardejov v 2. Lige
mužov riadenej Vsl. STZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Z potvrdenia poľského stolnotenisového zväzu / ďalej len PSTZ / zo dňa 15.7.2018
vyplýva, že Milosz Szawczak, nar. 2005, má povolenie na štart v zahraničí v sezóne
2018/2019 v Slovenskej republike za STJ Družba Bardejov.
Na základe týchto okolností je možné konštatovať, že jeho registrácia v rámci SSTZ je
v súlade s predpismi.
Zároveň však hráč Milosz Szawcak, nar. 2005, v jesennej časti roku 2018 sa zúčastnil
individuálnych mládežníckych turnajov v Poľsku, kde hral a vystupoval za oddiel UKS
Plomien Limanova.
Z potvrdenia PSTZ zo dňa 22. 11.2018 je zrejmé, že Milosz Szawczak , nar. 2005,
nie je registrovaným hráčom pre dlhodobé súťaže v Poľsku a má licenciu PSTZ výlučne pre
štart v individuálnych súťažiach v Poľskej republike.
V zmysle čl. 2.1.3. Registračného poriadku / ďalej len RP / . „Hráč stolného tenisu
môže byť registrovaný len jeden oddiel – klub a vlastniť len jeden registračný preukaz. Hráč
stolného tenisu môže štartovať iba za oddiel v ktorom je registrovaný, resp. za klub v ktorom
má platne vyznačené hosťovanie alebo výnimočné hosťovanie.“
V zmysle čl. 2.1.4. RP „ registrácia hráča s cudzou štátnou príslušnosťou je v SR
možná po splnení týchto podmienok: a/ predložením stanoviska jeho materskej asociácie ku

štartu v zahraničí. V prípade dvojitej registrácie resp. štartu hráča, tento priestupok bude riešiť
disciplinárna komisia“.
Z vyjadrenia dotknutého oddielu STJ Družba Bardejov vyplýva, že Milosz Szawczak,
nar. 2005, je registrovaný v oddiely od sezóny 2018/2019 v súlade s predpismi, v Poľsku nie
je ani nikdy nebol registrovaným hráčom, nikdy nehral v Poľsku dlhodobú organizovanú
súťaž a to v kategórii dospelých ani žiakov. V Poľsku hráva len individuálne žiacke turnaje
jednotlivcov. Jeho otec Milosz Sawczak st. je dlhoročným hráčom STJ Družba Bardejov.
Zo zistených materiálov mala DK za preukázané, že hráč Milosz Sawczak, nar. 2005,
má hráčsku registráciu v rámci SSTZ v súlade s predpismi a jeho štart v rámci individuálnych
mládežníckych turnajov v Poľsku bez registrácie nie je porušením jednej zo základných zásad
SSTZ, ktorou je zákaz tzv. dvojitej registrácie.
DK považuje jeho štart v individuálnych mládežníckych turnajoch v Poľsku – bez
akejkoľvek registrácie - za oddiel Plomien Limanova len za formálnu podmienku PSTZ
k jeho účasti na turnajoch, ktorá nie je v rozpore s dodržaním zásady zákazu tzv. dvojitej
registrácie.
S poukázaním na vyššie uvedené DK rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní
od oznámenia rozhodnutia na Výkonný výbor SSTZ. Peňažný vklad pre
podanie odvolania je 20,-Eur.
Odvolanie nemá odkladný účinok.
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