
Rozhodnutí č. 17/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 13.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Filipu Buryanovi (ID člena 94020759, SKP TŘINECKÁ OCEL 

TŘINEC) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Filipem Buryanem, hráčem SKP TŘINECKÁ OCEL 

TŘINEC, dne 13.10.2016 na základě zápisu o utkání 4. kola I. Chance futsal ligy mezi SKP 

TŘINECKÁ OCEL TŘINEC a SK Slavia Praha (utkání č. 01A0406), ze kterého vyplývá, že byla 

tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové příležitosti stažením 

útočícího hráče. S ohledem na skutečnost, že při zákroku nedošlo ke zranění faulovaného, 

Filip Buryan trest přijal, opustil bez protestů hrací plochu a odešel do kabiny, 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 13.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 18/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 13.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Marku Michálkovi (ID člena 89010509, FC DÉMONI ČESKÁ 

LÍPA) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Markem Michálkem, hráčem FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA,

dne 13.10.2016 na základě zápisu o utkání 4. kola I. Chance futsal ligy mezi GARDENLINE 

Litoměřice a FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA (utkání č. 01A0401), ze kterého vyplývá, že byla tomuto 

hráči udělena červená karta pro nesportovní chování spočívající v kritice rozhodčích

s použitím hanlivých výroků. Trest na spodní hranici sazby 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 13.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 19/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 13.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR uděluje Pavlu Bínovi (ID člena 91060769, FT ZLEJ SEN LIBEREC)

trest  zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Pavlem Bínou, hráčem FT ZLEJ SEN LIBEREC, dne 

13.10.2016 na základě zápisu o utkání 2. kola 2. ligy „Západ“ mezi FK BOCA CHOTĚBOŘ a FT 

ZLEJ SEN LIBEREC (utkání č. 2/O2Z0203), 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, nezpůsobilo zranění protihráče 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 13.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 20/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 13.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR uděluje Davidu Vobořilovi (ID člena 91020969, WIZARDS DDM 

PRAHA 10) trest  zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Davidem Vobořilem, hráčem WIZARDS DDM PRAHA 

10, dne 13.10.2016 na základě zápisu o utkání 2. kola 2. ligy „Západ“ mezi WIZARDS DDM 

PRAHA 10 a FK Kladno (utkání č. 2/O2Z0201), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči 

udělena červená karta po druhé žluté kartě (opakované provinění dle části A., pravidla 12 

Pravidel futsalu – kopnutí a podražení soupeře). S ohledem na skutečnost, že nesportovní 

chování, za které byly uděleny žluté karty, nezpůsobila žádné zranění, které by zabránilo 

hráčům soupeře pokračovat ve hře, 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 13.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 21/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 13.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Vavračovi (ID člena 94050068, Gamaspol Jeseník) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Janem Vavrošem, hráčem Gamaspol Jeseník, dne 

13.10.2016 na základě zápisu o utkání osmifinále Poháru FAČR mezi Gamaspol Jeseník a UTB 

Futsal Zlín, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté 

kartě. Žluté karty byly uděleny pro zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře jeho přidržením 

a pro podražení soupeře v nepřerušené hře. S ohledem na to, že v důsledku nesportovního 

chování Jana Vavrače nedošlo ke zranění protihráče, Jan Vavrač trest přijal, opustil bez 

protestů hrací plochu a odešel do kabiny, 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 13.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


