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ROZHODNUTIE
Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (ďalej len „DK
SAFKST“) v zložení: Ing. Miloš Dolanský (predseda disciplinárnej komisie), Vladimír Gajdoš
(podpredseda disciplinárnej komisie), Dobroslava Lehotská (člen disciplinárnej komisie) a Mgr. Pavel
Landsmann (člen disciplinárnej komisie), na základe písomných podkladov týkajúcich sa aktívnej
účasti Pavol Guga, bytom Skalka 2/151, Skalka nad Váhom 913 31, klub Fitness Gabrhel Trenčín, na
súťaži Majstrovstiev sveta – AAU Strength Sports 2017 v Las Vegas, USA, usporiadanej
konkurenčnou federáciou AAU voči IPF aj IFBB a to:
- výsledkové listiny potvrdzujúce aktívnu účasť na súťaži p. Gugu,
- článok na FB stránke Fitness Gabrhel zo 17.9.2017, kde p. Guga jednoznačne potvrdzuje
aktívnu účasť na súťaži usporiadanej konkurenčnou asociáciou, ziskom titulu majstra sveta na
tejto súťaži.
- e-mail - odpoveď generálneho sekretára IPF Róberta Kellera ohľadom zákazu štartu na tejto
súťaži.
a v zmysle Stanov SAFKST a Disciplinárneho poriadku SAFKST, zápisu z Výkonného výboru konaného
dňa 09.12.2017 bod 4. a listu od prezidenta IFBB p. Santoja na zasadaní konanom „Per Rollam“ dňa
20.03.2018
rozhodla takto:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

vylučuje ako člena asociácie SAFKST Pavol Guga (bytom Skalka č. 2/151, 913 31 Skalka nad
Váhom, klub Fitness Gabrhel Trenčín) s účinnosťou od 20.03.2018 na neurčito.
oznámenie o vylúčení z asociácie SAFKST bude doručené Pavol Guga, VV SAFKST, IPF.
za výkon rozhodnutia zodpovedá podľa písmena a), športovec Pavol Guga, podľa písmena b), e)
a f) VV SAFKST.
DK SAFKST toto rozhodnutie považuje za doručené momentom jeho vyhlásenia nakoľko
menovaný nebol osobne prítomný na prejednaní, toto rozhodnutie DK SAFKST mu nebolo
vyhlásené, bude mu písomne doručené poštou doporučene, a jeho prevzatím sa bude
považovať za doručené.
DK SAFKST toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania aj písomne.
DK SAFKST toto rozhodnutie v zmysle predmetnej právnej úpravy zverejňuje na svojom
webovom sídle.
Odôvodnenie:

V dňoch 15. – 17.9.2017 sa Pavol Guga spoločne s Mgr. Michalom Čaplom aktívne zúčastnil súťaže
Majstrovstiev sveta – AAU Strength Sports 2017 v Las Vegas, USA, usporiadanej konkurenčnou
federáciou AAU voči IPF aj IFBB, kde štartoval v kategórii tlak na lavičke a kde získal titul majstra
sveta. Menovaný na súťaž nastúpil aj napriek tomu, že vedel že federácia AAU je voči IPF aj IFBB
konkurenčnou, čím vedome porušil stanovy SAFKST, začo mu hrozí vylúčenie z jej radov. Menovaný
týmto svojím konaním porušil pravidla IFBB (19.4.7), IPF ako aj stanovy SAFKST a preto
Disciplinárna komisia SAFKST rozhodla ako je uvedené vo výrokovej časti a to udelenie sankcie
vylúčenie zo SAFKST, sa ukladá v zmysle čl. VI. ods. 1 písm. e) Disciplinárneho poriadku SAFKST a čl.
X bod. 5, čl. XII bod 1 písm. c/ ods. ii a bod 3. stanov SAFKST od dňa 20.03.2018 na neurčito.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie písomne dokladovateľným spôsobom do 15 dní
od doručenia rozhodnutia na Odvolaciu komisiu SAFKST. Podanie opravného prostriedku nemá
odkladný účinok. Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a povinnostiach DK SAFKST rozhodla.

Bratislava, 22. 03. 2018

Ing. Miloš Dolanský
predseda Disciplinárnej komisie SAFKST
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