Zápisnica z disciplinárneho konania hráča Stanislava Beňa
Dňa 4.3.2020 boli disciplinárnou komisiou v zložení Karol Kirchner, Ján Hirčko, Peter Pocklan
prejednané disciplinárne priestupky hráča Stanislava Beňa, ktoré boli podané Františkom Šulcom,
Gabrielom Váraljayom, Karolom Kirchnerom.
Podnet na disciplinárnu komisiu bol podaný po nevhodnom chovaní hráča počas
medzinárodnej súťaže Darts Slovak Open 21.2.2020 v Šamoríne. Stanislav Beňo bol počas turnaja
napomínaný bezpečnostnou službou v priestoroch konania turnaja a nakoniec bol z turnaja vykázaný.
Následne bol organizátorom vylúčený z ďalšieho priebehu turnaja s tým, že na jeho správanie bude
podaný podnet na disciplinárnu komisiu.
CITÁCIA PODNETOV :
František ŠULC :
Podávam podnet na disciplinárnu komisiu ZŠO za správanie sa hráča Stanislava Beňa na medzinárodnom turnaji Darts Slovak
Open 2020.
V piatok som bol upozornený, že má Stanislav Beňo neprístojné chovanie v priestoroch komplexu X-bionic sphere, kde sa
zdržovali aj ďalší účastníci turnaja a osobne som bol svedkom incidentu, keď stratiac rovnováhu, spadol s plechového
podsedáku, na čo ho následne vyviedla SBS služba z komplexu. Vyvedený bol už predtým raz z dôvodu, že si zapálil cigaretu
napriek tomu, že v celom komplexe je zákaz fajčiť. Plus k tomu tam boli ďalšie menšie incidenty, ktorých som ale nebol
svedkom a tie vie konkrétnejšie popísať Gabriel Váraljay, ktorý pri nich bol.
Samotný tento incident podľa môjho názoru, nenesie kritéria podnetu na disciplinárnu komisiu, ale vzhľadom na to, že
podobných incidentov sa už aj v minulosti stalo niekoľko, a skrátka sa toho nakopilo už viac, považujem za správne uložiť
danému hráčovi trest, aby si uvedomil, že podobné správanie je v rozpore so smerovaním nášho športu a poškodzuje dobré
meno nielen nášho športu, ale aj ZŠO.
Staršie incidenty musí (môže) popísať Karol Kirchner, Gabriel Váraljay, prípadne niekto ďalší ak bol ich účastníkom.
Ja osobne som s ním v minulosti mal ešte problém na WDF Cupe 2019 v Rumunsku, kde po turnaji opäť prekročil hranicu s
alkoholom a mal neprístojné správanie v hracích priestoroch, kde sa práve odohrávali finálové zápasy a bol neprimerane
hlučný.
Môj osobný postoj k tomuto. Stano má problém najmä keď to preženie s alkoholom, lebo vtedy je z neho neriadená strela a
býva agresívny. V momente, keď nepije, nie sú s ním žiadne problémy. Neviem aké sú možnosti, čo hovoria stanovy, resp.
disciplinárny poriadok a či je to aj v praxi reálne a či vôbec sa môže takýto trest uložiť, ale som za to, aby hráč mal zakázané
požívať alkohol počas turnajov organizovaných ZŠO. Viem, že to je asi neštandartné a muselo by sa to následne riešiť
používaním dregera (prístroja na meranie alkoholu v tele) počas turnajov, ale osobne tu beriem sčasti aj zreteľ na to, že patrí k
naším najlepším šípkarom, je relatívne mladý a možno by stálo za zváženie dať mu šancu takouto podmienkou. Ale je to len
môj osobný postoj a rozhodnutie disciplinárnej komisie budem rešpektovať v plnom rozsahu.
S pozdravom
František Šulc

Gabriel VÁRALJAY :
Po prvé, chcel by som sa vyjadriť k incidentu, ktorý sa stal v priestoroch komplexu Xbionic sphere. Bol som pritomný keď sa Stanislava Beňo nezmestil do kože.
Stana som stretol na chodbe a som si ho všimol až keď do mňa strčil.
Vzapätí začal kričať a ma provokovať. Po viacnásobnej výzve a prosbe aby prestal a sa
ukľudnil ma ignoroval. Snažil som sa ho slušne vyviesť na čerstvý vzduch ale on sa vytrhol
a nadával na každého kto bol na okolí.
Následne som sa vybral k dejisku turnaja kde sa vybral aj on a po ceste si nadával aj
zapálil cigaretu. Ostatné veci čo sa udiali už napísal František Šulc.
Môj osobný postoj. Aj ja sa prikláňam k tomu, že Stano je dobrý chlapec a skvelý šípkar,
ale po užití alkoholu bohužiaľ nie je ani jedno z toho.
Neraz som bol svedkom starších incidentov a toho, že po konzumácií alkoholu sa nevedel
správať. Nebudem tu vyťahovať konkrétne príklady ale skúsim to zhrnúť. napríklad :

- počas ženského turnaja keď dievčatá hrali zápas si ľahol rovno pred terč
- na MSR v softoch skoro prevrátil automat a fyzicky napadol hráča
- na MSR v steelových družstvách prespal celý deň na zemi pri strojoch rozhodcov
- viackrát na Mastroch či Regiónoch vyrušoval pri zápasoch, provokoval hráčov, bol
vulgárny, agresívny a stalo sa aj to,že ničil majetok na dejisku turnaja
Stano bol voči týmto veciam viackrát slovne napomenutý ale ani po xy sa nevie uvedomiť.
Šípky nie sú iba o hre ale aj o disciplíne. Pokiaľ sa nenaučí správať nemá čo hľadať na
turnajoch. Ja si tiež myslím, že si zaslúži disciplinárny trest po ktorom by sa mohol
uvedomiť. Ako spomínal František Šulc o uložení trestu mu zakázať konzumovať alkohol je
nedostačujúci nakoľko kto za ním bude behať s prístrojom na meranie alkoholu v krvi pred
začatím, počas alebo po každom turnaji ako sú napríklad LOKÁLNE LIGY, REGIONY, MASTRE či
Majstrovstvá Slovenska, TOPKY, SLOVENSKÉ POHÁRE. Ale je to len môj osobný názor.
S pozdravom Gabriel Váraljay
Karol KIRCHNER :

Z mojej osobnej skúsenosti potvrdzujem incident popísaný Gabrielom Váraljayom počas M SR v softoch
a navyše počas toho istého turnaja vyvracal poháre piva po stoloch a niektoré zo žien sa prišli ku stolu
rozhodcov sťažovať, že ich obťažuje. V prípade, že s ním odmietli rozprávať, sprosto im nadával a urážal ich.
Moja úloha na turnajoch je, aby sa cítili všetci dobre, nielen Stanislav Beňo, ktorý je pod vplyvom alkoholu vo
svojom vlastnom svete.
Svoju agresivitu v podnapitom stave vôbec neskrýva a je len otázkou času, kedy dôjde ku závažnejším skutkom.
Na rozdiel od iných kolegov nesúhlasím, že jeho správanie nie je na podnet pre disciplinárku. Naopak, myslím
si, že ľudia s takýmto správaním medzi nás nepatria. Preto som presvedčený, že v jeho prípade podmienky, či
dohovárania nebudú postačujúce.
Priestupky Stanislava Beňa sa už dotkli príliš veľa hráčov a nie je ďalej možné tolerovať takéto chovanie
jednotlivca. Stanislav Beňo si musí uvedomiť, že je súčasťou nejakého celku. Ak nie je schopný prispôsobiť svoje
chovanie štandardom, ktoré rešpektuje drvivá väčšina, nemá čo na turnajoch pohľadávať.
Nielen že nechová rešpekt voči súperom a iným účastníkom turnaja, no ako máme možnosť čítať so skúseností
jeho pobytu na Svetovom pohári v Rumunsku, že nemá rešpekt a úctu ani voči reprezentačným hodnotám, či
reprezentantom iných krajín... V Šamoríne ho hráči upozorňovali, že ak sa nezačne správať normálne, bude F.
Šulcom vyradený z turnaja. Jeho reakcia bola „ kto je Šulc, je...m ja nejakého Šulca... Toto je vážení priatelia
slovenský reprezentant ??? Prepáčte za názor, ale je načase Stanislavovi Beňovi dať jasne najavo, kde sú
hranice. Osobne som určite za nepodmienečné zastavenie činnosti v zmysle článku 6 Hrubé porušenie
športovej etiky, zvlášť hrubé porušenie, opakované porušenie stanov a poriadku ZŠO ( SŠF), navyše
na základe informácií z World Cupu v Rumunsku došlo k priestupku v zmysle článku 8 Disciplinárneho
poriadku. Disciplinárna komisia teda nemá inú možnosť ako udeliť trest druhého stupňa pre porušenie
Disciplinárneho poriadku v bodoch 6 a 8. a to niekoľkonásobne.
Karol Kirchner

ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE A VÝKONNÉHO VÝBORU ZŠO :
Na základe podnetov od troch osôb bol disciplinárnou komisiou udelený Stanislavovi Beňovi
disciplinárny trest v zmysle článku 6 a 8 Disciplinárneho poriadku druhého stupňa zastavenie činnosti
na 6 mesiacov nepodmienečne. Trest začína plynúť dňom 22.2.2020, kedy mu bola organizátorom
DSO v Šamoríne zastavená činnosť a doba trestu uplynie 21.8.2020.
Dotknutému hráčovi bude umožnené sa voči rozhodnutiu výkonného výboru odvolať a to do
15 dní od zverejnenia rozhodnutia.

Trest zastavenia činnosti sa týka turnajov spadajúcich pod hlavičku ZŠO a to v nasledovnom
rozsahu :
-

TOP SLOVAKIA DART CUP softy a Slovenský pohár Steely : Všetky turnaje v rámci programu
týchto podujatí OPEN turnaje nevynímajúc.

-

MASTER softy a steely : Všetky turnaje programu, OPEN turnaje nevynímajúc

-

REGION softy a steely : Všetky turnaje programu, OPEN turnaje nevynímajúc

-

Extraliga družstiev softy a steely : zákaz v činnosti v každom zápase kvalifikácie a záverečného
turnaja.

-

OPEN turnaje – všetky turnaje , ktorých body sa prenášajú do slovenských oficiálnych
rebríčkov.

Návrh disciplinárnej komisie je schválený aj VV ZŠO.
Karol Kirchner, Ján Hirčko, Peter Pocklan, František Šulc

