Rozhodnutí č. 2/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Démoni Česká Lípa ve výši 800,00 Kč pro
nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Démoni Česká Lípa dne 14.9.2016 na základě
zápisu o utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi FC Tango Hodonín a Démoni Česká Lípa
(utkání č. 01A0105), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 13 minut později
než začátek úřední. V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben pozdním
příjezdem hostujícího klubu. Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné (potvrdili je
svým podpisem oba kapitáni). Hostující klub tímto porušil povinnost stanovenou v článku 33
Soutěžního řádu SF ČR a z tohoto důvodu mu byla uložena pokuta, která bude klubu stržena
z kauce.

Poučení: Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24
a 25 Disciplinárního řádu.

V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 3/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Davidu Filingerovi (GARDENLINE LITOMĚŘICE) trest
zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Po dobu trvání trestu není David Filinger oprávněn vykonávat funkci trenéra či asistenta
trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání
se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Davidem Filingerem, trenérem GARDENLINE
LITOMĚŘICE, dne 14.9.2016 na základě zápisu o utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi AC
Sparta Praha a GARDENLINE LITOMĚŘICE (utkání č. 01A0101), ze kterého vyplývá, že trenér
byl vykázán z lavičky pro opakovanou kritiku rozhodčího. S ohledem na skutečnost, že kritika
neobsahovala hanlivé výroky, urážky, vulgarismy apod. přistoupila DK SF ČR k udělení trestu
na dolní hranici sazby. Trest byl uložen jako nepodmíněný, neboť trenér byl opakovaně
upozorněn rozhodčím na nesportovní chování a od tohoto přesto neupustil.

Poučení: Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24
a 25 Disciplinárního řádu.
V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 4/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Martinu Došovi (ID člena 92072503, AC Sparta Praha) trest
zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Martinem Došou, hráčem AC Sparta Praha, dne
14.9.2016 na základě zápisu o utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi AC Sparta Praha a
GARDENLINE LITOMĚŘICE (utkání č. 01A0101), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči
udělena červená karta po druhé žluté kartě (opakované nesportovní chování). S ohledem na
skutečnost, že nesportovní chování, za které byla udělena druhá žlutá karta, neobsahovalo
žádné hanlivé výroky apod., přistoupila DK SF ČR k udělení trestu na dolní hranici sazby. Trest
byl uložen jako nepodmíněný a neobsahuje zákaz reprezentace a mezinárodních styků.

Poučení: Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24
a 25 Disciplinárního řádu.
V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 5/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Zahajuje disciplinární řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové z důvodu údajných vad
v označení funkcionářů klubu v utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi SK Slavia Praha a
MADOS MT Hradec Králové (utkání č. 01A0103) konaném 9.9.2016.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahajuje řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové dne 14.9.2016
na základě zprávy delegáta svazu, ze které vyplývá, že funkcionáři hostujícího klubu nebyli
řádně označeni. Disciplinární komise se před rozhodnutím, zda došlo k disciplinárnímu
provinění, seznámí s videozáznamem ze zápasu.

V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 6/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu SK Slavia Praha ve výši 500,00 Kč z důvodu
pozdního zaslání záznamu utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi SK Slavia Praha a MADOS
MT Hradec Králové (utkání č. 01A0103) konaného 9.9.2016.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zjistila při své činnosti, že klub SK Slavia Praha zaslal záznam utkání až
12.9.2016 a nesplnil tak povinnost dle článku 15 odst. 13 Rozpisu mistrovských soutěží
futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017 (zaslal pozdě záznam utkání) a udělila klubu
pokutu v souladu se Sazebníkem pokut v celostátních soutěžích. Tato pokuta bude klubu
stržena z kauce.

Poučení: Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24
a 25 Disciplinárního řádu.

V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 7/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.9.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 3.000,00 Kč každému z těchto klubů:


Gold CCOMBIX Ústí nad Labem



GMM Jablonec nad Nisou



FK BOCA Chotěboř



HERD Hradiště



FC Baník Ostrava

z důvodu neúčasti na povinném PR semináři.

Odůvodnění:
Disciplinární komise SF ČR zahájila disciplinární řízení s výše uvedenými kluby dne
14.9.2016 na základě podnětu KF FAČR pro nesplnění jedné ze základních povinností klubu,
tj. pro neúčast na povinném semináři. Pokuta byla udělena ve výši dle přílohy 6b Rozpisu
mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017.

Poučení: Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24
a 25 Disciplinárního řádu.
Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději od 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu
649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na
adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

V Praze, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

