Rozhodnutí č. 32/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Kvapilovi (ID člena 89030475, MALIBU Mladá
Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Janem Kvapilem, hráčem MALIBU Mladá Boleslav,
dne 2.11.2016 na základě zápisu o utkání 5. kola 2. ligy „Západ“ mezi FK Kladno a MALIBU
Mladá Boleslav (utkání č. O2Z0505), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena
červená karta za podražení soupeře zezadu bezohledným způsobem v souboji o míč, čímž se
provinil proti Pravidlům futsalu (pravidla 12., části D.). S ohledem na skutečnost, že při
zákroku nedošlo ke zranění faulovaného, provinění bylo spácháno ve snaze získat míč a Jan
Kvapil 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 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 33/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Petru Popelkovi (ID člena 72070674, FK BOCA Chotěboř)
trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Petrem Popelkou, hráčem FK BOCA Chotěboř, dne
2.11.2016 na základě zápisu o utkání 5. kola 2. ligy „Západ“ mezi FK GMM Jablonec a FK
BOCA Chotěboř (utkání č. O2Z0506), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena
červená karta pro nesportovní chování spočívající v kritice rozhodčích. Prošetřovanému byl
odpískán přestupek, za který však nenásledovalo udělení karty. Petr Popelka se ale
neztotožnil s rozhodnutím a dopustil se opakované kritiky rozhodčího. S ohledem na to, že
šlo o kritiku bez hanlivých výrazů, byla mu udělena žlutá karta. Protože napomínání hráče
bylo neúspěšné a tento v kritice pokračoval, byla mu následně udělena druhá žlutá karta a
tedy i karta červená. Petr Popelka však nepřijal trest nijak pokorně, ale snažil se rozhodčímu
jeho omyl vysvětlit tentokrát již s použitím urážek a vulgárních výrazů. Tímto svým chováním
se domohl prošetřovaný toho, že po přestupku, za který mu ani nebyl udělen osobní trest,
mu je naprosto zbytečně ukládán trest zastavení závodní činnosti na tři utkání. Pokud by se
po vyloučení nedopustil urážek a vulgarit, byla by mu činnost zastavena pouze na jedno
soutěžní utkání. V případě použití vulgarit musí disciplinární komise sáhnout k přísnějšímu
trestu. Nakonec se rozhodla pro uložení nepodmíněného trestu na spodní hranici sazby,
protože šlo o trest za jedno provinění – nesportovní chování, které eskalovalo, a netrestala
tedy zvlášť za udělení červené karty a následně za urážky rozhodčího. Disciplinární komise
nicméně doufá, že si nejen Petr Popelka uvědomí, že takovéto chování nevede k ničemu
jinému než k udělení osobního trestu a následně zastavení závodní činnosti, což v konečných
důsledcích poškodí klub více než odpískaný přestupek (ať již byl odpískán správně či chybně).
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 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 34/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Cardosu Danielovi (ID člena 95072049, FC BENAGO Zruč
nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání 6. kola 1. Chance
futsal ligy mezi FC BENAGO Zruč nad Sázavou a FK RRA-PACK Chrudim (utkání č. O1A0603),
ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě.
Disciplinární komise záležitost projednala a uložila nejnižší možný trest s ohledem na Článek
19 odst. 4 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. 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 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 35/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Nikosu Tachtadžisovi (ID člena 95120974, FC BENAGO Zruč
nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na dva měsíce do 18.12.2016.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila dne 19.10.2016 řízení s výše uvedeným hráčem na
základě zápisu o utkání 5. kola Chance futsal ligy mezi kluby 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a FC
BENAGO Zruč nad Sázavou (utkání č. O1A0504), rozhodnutím č. 24/1617. Ze zápisu o utkání
vyplývá, že disciplinárně prošetřovaný obdržel červenou kartu za podražení soupeře Lukáše
Merkla v přerušené hře (ke zranění nedošlo). Z vyjádření rozhodčích a delegáta vyplynulo, že
skutek se odehrál u lavičky hostí. Delegát uvedl, že k provinění došlo na hranici postranní
čáry. Michal Belej, kapitán hostí, ve své námitce zapsané v zápisu o utkání uvedl, že hráč
Merkl se v té době pohyboval mimo hrací plochu. Disciplinární komise zhlédla záznam utkání
č. O1A0504 a zjistila, že hráč Merkl se pohyboval opravdu mimo hrací plochu (tj. část hřiště
vyznačenou dle pravidel) v okamžiku, kdy Nikos Tachtadžis nastavil nohu se zjevným
úmyslem podrazit Lukáše Merkla.
Za tělesné napadení soupeře jakýmkoli způsobem, došlo-li k němu mimo hrací plochu a
nebylo-li jím způsobeno zranění, může být udělen trest zastavení závodní činnosti na dva až
osm měsíců. DK SF ČR přistoupila k udělení trestu na dolní hranici sazby, neboť doufá, že i
tento trest bude pro potrestaného dostatečným ponaučením. Trest byl uložen jako
nepodmíněný. Za počátek běhu trestu je počítán den 19.10.2016 (tj. den, kdy se uskutečnil
první zápas, ve kterém nemohl potrestaný pro udělení červené karty nastoupit) a trest tak
vyprší 18.12.2016.
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 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 36/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu MADOS MT Hradec Králové ve výši
400,00 Kč pro vady 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 zahájila řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové dne 14.9.2016
(rozhodnutí č. 5/1617) na základě zprávy delegáta svazu, ze které vyplynulo, že funkcionáři
hostujícího klubu nebyli řádně označeni. Ze zápisu o utkání č. 01A0103 vyplývá a záznam to
potvrzuje, že na hráčské lavičce byli v tomto utkání čtyři funkcionáři. Ze záznamu není
patrné, že by některý z funkcionářů byl označen, kterážto povinnost vyplývá z článku 53 odst.
4 Soutěžního řádu, Pravidel futsalu (pravidlo 3) a Článku 7 odst. 7 Rozpisu mistrovských
soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2015/2016. Naopak je ze záznamu patrné, že na tuto
povinnost upozorňoval člena realizačního týmu rozhodčí. Ze záznamu také vyplývá, že
„visačky“ funkcionáři mají, avšak v kapse či odložené na lavici náhradníků, čímž rozhodně
nesplňují jim uloženou povinnost. Z tohoto důvodu jim byla uložena pokuta v souladu
s bodem 7. sazebníku trestů, který je přílohou Rozpisu mistrovských soutěží. Tato 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 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 37/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.11.2016 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s kluby FC BETIS Kadaň a FC Baník Chomutov vedené z
důvodu výtržností mezi diváky v utkání 2. ligy „Západ“ č. O2Z0405 konaném 21. října 2016.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedeným klubem dne 2.11.2016 na základě
zápisu o utkání a zejména zprávy delegáta svazu. DK SF ČR zhlédne záznam utkání mezi FC
BETIS Kadaň a FC Baník Chomutov, vyžádá si od klubů potřebné informace a poté rozhodne.

V Praze, dne 2.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

