Rozhodnutí č. 58/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Čeňku Cenkovi (ID člena 92090891, FC TANGO Hodonín)
trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Čeňkem Cenkem dne 1.12.2016 na základě zápisu o
utkání 10. kola Chance futsal ligy mezi FC TANGO Hodonín a 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto
(utkání č. 01A1006), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za
zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře držením soupeřícího hráče zezadu, kterýmžto
jednáním se provinil proti Pravidlům futsalu (pravidlo 12., část D). Subkomise rozhodčích
posoudila vyloučení hráče jako oprávněné, neboť porušil pravidlo 12 část. D a s ohledem na
to byl uložen trest v souladu se sazebníkem trestů, který je součástí disciplinárního řádu a za
zmaření brankové příležitosti lze udělit trest zastavení závodní činnosti na jedno až dvě
utkání. Vzhledem k tomu, že šlo o zjevnou brankovou příležitost způsobilou ovlivnit výsledek,
udělila komise trest ve výši dvou zápasů. 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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 59/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Martinovi Marešovi (ID člena 91121696, AC Sparta Praha)
trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Martinem Marešem na základě zápisu o
utkání 11. kola Chance futsal ligy mezi FC BENAGO Zruč nad Sázavou a AC Sparta Praha
(utkání č. 01A1106), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po
druhé žluté kartě pro opakované porušení pravidel futsalu (pravidla 12, části A.). Za taková
provinění, kterými nebylo způsobeno zranění protihráče, byl uložen trest v souladu se
sazebníkem trestů, a to trest nejnižší možný. 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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 60/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Petru Matoušovi (ID člena 93072322, MALIBU Mladá
Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Petrem Matoušem na základě zápisu o utkání 10. kola
2. ligy „Západ“ mezi FC Baník Chomutov a MALIBU Mladá Boleslav (utkání č. 02Z1002), ze
kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za zmaření zjevné brankové
příležitosti soupeře podražením soupeře zezadu, kterýmžto jednáním se provinil proti
Pravidlům futsalu (pravidlo 12., část D). Trest byl uložen jako nepodmíněný a neobsahuje
zákaz reprezentace a mezinárodních styků a je v souladu se sazebníkem trestů, který je
součástí disciplinárního řádu a dle kterého lze za zmaření brankové příležitosti udělit trest
zastavení závodní činnosti na jedno až dvě utkání. Sazba byla stanovena s ohledem na to, že
šlo o zjevnou příležitost, která byla způsobilá ovlivnit konečný těsný výsledek utkání, a navíc
šlo o podražení.

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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 61/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Zdeňku Hantákovi (ID člena 83111880, FC BETIS Kadaň)
trest zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Po dobu trvání trestu není Zdeněk Hanták oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva
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 se Zdeňkem Hantákem na základě zápisu o utkání 10.
kola 2. ligy „Západ“ mezi FC BETIS Kadaň a FK Kladno (utkání č. 02Z1005), ze kterého vyplývá,
že Zdeněk Hanták, v zápisu uvedený jako vedoucí mužstva, byl vykázán z lavičky pro kritiku
rozhodčího. DK SF ČR přistoupila 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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 62/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Zastavuje se disciplinární řízení s klubem UTB Zlín zahájené z důvodu závad
v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem UTB Zlín dne 8.12.2016 na základě zprávy
delegáta svazu o utkání semifinále Poháru FAČR mezi UTB Zlín a ERA-PACK Chrudim. Ze
zprávy delegáta svazu vyplývá, že při utkání nefungovala časomíra. Její závadu zjistil
pořádající klub cca hodinu před utkáním a podnikl kroky k jejímu odstranění, které se
bohužel nezdařilo. S ohledem na to, že náhradní řešení (použití ručních stopek, průběžné
hlášení času časoměřičem a použití mechanického ukazatele skóre a akumulovaných faulů)
nenarušilo nijak průběh utkání, disciplinární komise upustila od potrestání a řízení zastavuje.
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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 63/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Danielu Forghierimu (ID člena 94031334, SK INTEROBAL
Plzeň U-19) trest zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Po dobu trvání trestu není Daniel Forghieri oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva
ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Danielem Forghierim na základě zápisu o utkání
Juniorské ligy U-19 č. Q1Z0208, ze kterého vyplývá, že Daniel Forghieri, v zápisu uvedený
jako vedoucí mužstva, byl vykázán z lavičky pro kritiku rozhodčího obsahující hanlivé výrazy.
DK SF ČR přistoupila k udělení trestu na dolní hranici sazby. Trest byl uložen jako
nepodmíněný. K datu rozhodnutí si již prošetřovaný část trestu (jedno soutěžní utkání)
odpykal.

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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 64/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Edisu Šahinimu (ID člena 97081569, FC BENAGO Zruč nad
Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Edisem Šahinim na základě zápisu o utkání
Juniorské ligy U-19 č. Q1Z0209 mezi SK INTEROBAL Plzeň U-19 a FC BENAGO Zruč nad
Sázavou, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté
kartě. 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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 65/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 8.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Štěpánovi Pelánovi (ID člena 98030344, FC TANGO Brno)
trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Štěpánem Pelánem na základě zápisu o
utkání Juniorské ligy U-19 č. Q1V0208, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena
červená karta. Důvodem vyloučení bylo násilné vražení rukama do soupeře, za což lze udělit
trest v rozmezí dvou soutěžních utkání až dvou měsíců. Následkem napadení došlo
k nekontrolovanému pádu poškozeného nazad. Ke zranění nedošlo, ale s ohledem na to, že
vražení bylo posouzeno jako násilné, došlo k němu v přerušené hře (nebylo tudíž činěno
s úmyslem získat míč) a mohlo způsobit zranění, udělila DK SF ČR trest ve výši třech
soutěžních utkání. 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 8.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

