Rozhodnutí č. 28/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 27.10.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Wendersonu da Silva Ferrer (ID člena 96101636,
GARDENLINE Litoměřice) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení dne 27.10.2016 na základě zápisu o utkání 6. kola I.
Chance futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice a SK INTEROBAL Plzeň (utkání č. 01A0601),
ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové
příležitosti podražením soupeře ze strany v souboji o míč. S ohledem na skutečnost, že při
zákroku nedošlo ke zranění faulovaného, Wenderson da Silva Ferrer 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.

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 27.10.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 29/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 27.10.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Rádio Krododýl Helas Brno ve výši
400,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Rádio Krododýl Helas Brno dne 27.10.2016 na
základě zápisu o utkání 6. kola I. Chance futsal ligy mezi SK SLAVIA Praha a Rádio Krokodýl
Helas Brno (utkání č. 01A0606), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 7 minut
později než začátek úřední. V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben
nesprávným vyplnění zápisu ze strany vedoucího hostujícího celku. Hostující klub tímto
porušil povinnost stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR a z tohoto důvodu mu byla
udělena pokuta. Pokuta bude stržena klubu 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 27.10.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 30/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 27.10.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Dominiku Flachsovi (ID člena 97061742, AMOR LAZOR
Vyškov) trest zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Dominikem Flachsem dne 27.10.2016 na základě
zápisu o utkání 2. kola II. ligy – Východ mezi FC Tango Hodonín a AMOR LAZOR Vyškov
(utkání č. 02V0202), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po
druhé žluté kartě (držení soupeře rukou bez zjevné snahy a úmyslu hrát míčem a pro
bezohledným podražením soupeře zmařená slibně se rozvíjející akce soupeře). 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 27.10.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 31/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 27.10.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 500,00 Kč každému z těchto klubů:
GARDENLINE Litoměřice
FC Benago Zruč nad Sázavou
SKP Třinecká Ocel Třinec
z důvodu pozdního zaslání záznamu utkání 6. kola I. Chance futsal ligy,
FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA
FC Nejzbach Vysoké Mýto
z důvodu pozdního zaslání záznamu utkání 5. kola I. Chance futsal ligy.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zjistila při své činnosti, že výše uvedené kluby zaslaly záznamy utkání
pozdě a nesplnily tak povinnost dle článku 15 odst. 13 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu
FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. Z tohoto důvodu uložila každému klubu povinnost
uhradit pokutu dle Sazebníku pokut v celostátních soutěžích. Pokuty budou klubům strženy
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 27.10.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

