Rozhodnutí č. 38/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 9.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Ondřeji Míčovi (ID člena 92031207, SK SLAVIA Praha) trest
zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání 7. kola 1. Chance
futsal ligy mezi FC TANGO Hodonín „A“ a SK SLAVIA Praha (utkání č. O1A0702), ze kterého
vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě (opakované
provinění dle části A., pravidla 12 Pravidel futsalu – 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 9.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 39/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 9.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Antonínu Jánošovi (ID člena 71010384, FC TANGO
Hodonín) trest zastavení závodní činnosti do 15.1.2017.
Po dobu trvání trestu není Antonín Jánoš oprávněn vykonávat funkci trenéra či asistenta
trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku v jakékoli soutěži
organizované kteroukoli složkou SF ČR. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit
ani jako hráč.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila dne 9.11.2016 řízení s Antonínem Jánošem na základě zápisu
o utkání 4. kola 2. ligy „Východ“ mezi kluby UTB Futsal team Zlín a FC TANGO Hodonín „B“
(utkání č. O2V0401), ze kterého vyplývá, že trenér byl vykázán z lavičky pro tělesné napadení
hráče soupeřícího týmu, které bylo reakcí na nesportovní chování poškozeného. Ačkoli DK SF
ČR nijak neschvaluje oplácení a obdobné reakce, tím spíše nepřiměřené, s ohledem na
skutečnost, že napadený hráč nebyl zraněn a potrestaný trest vykázání do kabiny přijal, byl
mu udělen časový trest při dolní hranici sazby.
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 9.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 40/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 9.11.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu FT Zlej sen Liberec ve výši 500,00 Kč
pro závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FT Zlej sen Liberec dne 9.11.2016 na základě
zprávy delegáta z utkání 6. kola 2. ligy „Západ“ mezi FT Zlej sen Liberec a FC Jerigo Plzeň
(utkání č. 02Z0605), ze které vyplývá, že klub jako pořadatel nezajistil ozvučení haly, čímž
nesplnil povinnost dle článku 20 odst. 6 Soutěžního řádu a článku 18 odst. 8 Rozpisu
mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2015/2016. Za závady v pořadatelské
službě může být udělena pokuta až do výše 5.000,00 Kč, nicméně DK SF ČR udělila pokutu
řádově nižší, neboť závada v pořadatelském zajištění nijak neohrozila bezpečnost účastníků.
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 9.11.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

