Rozhodnutí č. 66/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu HERD Hradiště ve výši 1.000,00 Kč pro
nesplnění povinností pořadatele klubu, čímž byl způsoben pozdní začátek utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem HERD Hradiště dne 14.12.2016 na základě
zprávy delegáta o utkání 11. kola 2. ligy – Západ mezi HERD Hradiště a WIZZARDS DDM Praha
10 (utkání č. 02Z1101), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 55 minut
později než začátek úřední. Toto zpoždění bylo způsobeno porušením povinností pořadatele,
který nezajistil vstup do šaten a na hrací plochu dle ustanovení Rozpisu mistrovských soutěží.
Z tohoto důvodu mu byla klubu uložena pokuta, která mu bude stržena 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 14.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 67/2016

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Marku Malákovi (ID člena 93111378, SK Olympik Mělník)
trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Markem Malákem na základě zápisu o utkání
11. kola 2. ligy – Západ mezi FK BOCA Chotěboř a SK Olympik Mělník (utkání č. 02Z1104), 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 14.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 68/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GAMASPOL Jeseník ve výši 500,00 Kč
pro nesplnění povinností pořadatelského klubu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem GAMASPOL Jeseník dne 14.12.2016
na základě zprávy delegáta o utkání 9. kola 2. ligy – Východ mezi GAMASPOL Jeseník a FC
Baník Ostrava (utkání č. 02V0905), ze kterého vyplývá, že klub porušil povinnosti pořadatele
stanovené v Čl. 18 odst. 8 rozpisu mistrovských soutěží, dle kterého je pořadatel povinen
zajistit přítomnost hlasatele, který přivítá diváky, představí aktéry utkání, oznámí sestavy,
průběžně informuje o stavu utkání, střelcích branek a udělených trestech. Aktivně dle
pokynů hl. pořadatele, rozhodčích a delegáta vystupuje v případě nesportovních projevů
obecenstva. Hlasatel nesmí nevhodným způsobem vstupovat do utkání, zejména hodnotit
výroky rozhodčích apod. V tomto utkání hlasatel neinformoval diváky od 21. do 30. minuty
utkání a namísto toho kritizoval rozhodčí. S ohledem na to, že hlasatel, kterého pořádající
klub zajistil, neplnil předepsané povinnosti, byla klubu udělena pokuta, která mu bude
stržena 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 14.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 69/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 14.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GARDENLINE Litoměřice ve výši 300,00 Kč
z důvodu porušení marketingových povinností

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem GARDENLINE Litoměřice dne 21.9.2016
na základě zprávy delegáta o utkání 2. kola I. Chance futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice
a FK ERA-PACK Chrudim (utkání č. 01A0201) konaném 16.9.2016, ze které vyplývá, že
pořádající klub nesplnil uložené marketingové povinnosti v plném rozsahu (absence inzerátu
v bulletinu). Vzhledem k tomu, že porušení povinností bylo pouze částečné (klub vyvěsil
bannery a měl umístěna loga na dresech) a v příštích utkáních už se závada neobjevila, byla
klubu udělena nejnižší možná pokuta, která mu bude stržena 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 14.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

