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 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Davidu Fričovi (ID člena 83021120, AC Sparta Praha) trest
zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Davidem Fričem dne 21.12.2016 na základě zápisu o
utkání 12. kola Chance futsal ligy mezi Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha (utkání č.
01A1201), ze které vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za surovou hru
(šlapák na holeň soupeře), kterýmžto jednáním se provinil proti Pravidlům futsalu (pravidlo
12., část D). Za porušení pravidla 12, část D. lze udělit trest v rozsahu od dvou soutěžních
utkání do dvou měsíců. 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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 70/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Dominiku Rodingerovi (ID 87081212, SK Slavia Praha) trest
zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Po dobu trvání trestu není Dominik Rodinger oprávněn vykonávat funkci asistenta trenéra
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 s Dominikem Rodingerem, asistentem trenéra SK Slavia
Praha, dne 21.12.2016 na základě zápisu o utkání 12. kola Chance futsal ligy mezi MADOS
MT Hradec Králové a SK Slavia Praha (utkání č. 01A1203), ze kterého vyplývá, že asistent
trenéra byl vykázán z lavičky pro opakovanou kritiku rozhodčího. S ohledem na skutečnost,
že kritika neobsahovala hanlivé výroky, urážky, vulgarismy apod. přistoupila DK SF ČR
k udělení trestu na dolní hranici sazby (za toto provinění lze uložit trest zastavení činnosti
v rozpětí dvě až šest utkání). Trest byl uložen jako nepodmíněný, neboť asistent trenéra byl
opakovaně upozorněn rozhodčím na nesportovní chování a od tohoto přesto neupustil.

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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 71/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Petr Štěrbovi (ID 64050027, FC TANGO Hodonín) trest
zákazu výkonu funkce na tři soutěžní utkání.

Po dobu trvání trestu není Petr Štěrba oprávněn vykonávat funkci asistenta trenéra 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 s Petrem Štěrbou, asistentem trenéra FC TANGO
Hodonín, dne 21.12.2016 na základě zápisu o utkání 12. kola Chance futsal ligy mezi FC
Démoni Česká Lípa a FC TANGO Hodonín (utkání č. 01A1205), ze kterého vyplývá, že asistent
trenéra byl vykázán z lavičky pro opakovanou kritiku rozhodčího. S ohledem na skutečnost,
že kritika obsahovala vulgarismy apod., lze uložit za toto provinění trest zastavení činnosti
v rozpětí tři utkání až šest měsíců. DK SF ČR přistoupila k udělení trestu na dolní hranici
sazby, neboť Petr Štěrba nebyl dosud trestán.

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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 72/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GOLD COMBIX Ústí nad Labem ve výši
1.000,00 Kč pro závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem GOLD COMBIX Ústí nad Labem dne
21.12.2016 na základě zprávy delegáta z utkání 11. kola 2. ligy „Západ“ mezi GOLD COMBIX
Ústí nad Labem a FC Baník Chomutov (utkání č. 02Z1106), 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
2016/2017. Za závady v pořadatelské službě může být udělena pokuta až do výše 5.000,00
Kč, nicméně DK SF ČR udělila pokutu 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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 73/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 2.500 Kč klubu GOLD COMBIX Ústí nad
Labem a pokutu ve výši 2.500 Kč FC JERIGO 1994 Plzeň pro nesplnění povinnosti mít k
dispozici na každé utkání dvě sady výrazně barevně odlišných dresů a stulpen.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila dne 21.12.2016 řízení s kluby na základě zápisu o utkání 12.
kola 2. ligy „Západ“ mezi GOLD COMBIX Ústí nad Labem a FC JERIGO 1994 Plzeň (utkání č.
02Z1202), ze kterého vyplývá, že oba kluby měly k dispozici pouze jednu sadu dresů, které
nebyly navzájem dostatečně barevně odlišné. Kluby tak porušily povinnost dle článku 7 odst.
4 rozpisu mistrovských soutěží pro sezonu 2016-2017 a tudíž jim byla uložena pokuta dle
sazebníku, který je přílohou rozpisu.
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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 74/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR upouští od potrestání klubů FC Benago Zruč nad Sázavou, SK
Slavia Praha a FC Baník Chomutov za porušení povinnosti klubu dostavit se k utkání včas.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s kluby na základě zprávy delegáta svazu o utkáních
3. kola Juniorské ligy U-17 a U-19 pořádaných v Městské sportovní hale Zruč nad Sázavou, ze
které vyplývá, že hráči týmů U-17 klubů FC Benago Zruč nad Sázavou, SK Slavia Praha a FC
Baník Chomutov se dostavili pozdě k utkání, čímž porušili článek 11 odst. 1 Rozpisu
mistrovských soutěží pro sezonu 2016-2017 a článku 33 Soutěžního řádu SF ČR. S ohledem
na to, že v den utkání dopravu ve středních Čechách komplikovala ledovka, policie vyzývala
řidiče, aby nevyjížděli, a nejhorší situace byla na dálnici D1, kde se u Mirošovic na 21,5.
kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda sedmnácti aut, považuje DK SF ČR za
příznivou zprávu, že v těchto mimořádně nepříznivých podmínkách se dostavily týmy
k utkání (byť se zpožděním) a VÝJIMEČNĚ upouští od potrestání.

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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 75/2016

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Danielu Klímovi (ID člena 99040552, FC BANÍK Chomutov)
trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Danielem Klímou na základě zápisu o utkání
Juniorské ligy U-17 č. R1Z0304 mezi FC BANÍK Chomutov a SK SLAVIA Praha, 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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 76/2016

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.12.2016 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlovi Malému (ID člena 97060555, FC DÉMONI Česká
Lípa) trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Pavlem Malým na základě zápisu o utkání
Juniorské ligy U-19 č. Q1Z0308 mezi FC DÉMONI Česká Lípa a INTEROBAL Plzeň, ze kterého
vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta. Důvodem vyloučení bylo nesportovní
chování vůči soupeři spočívající v urážlivém a vulgárním oslovení, za což lze udělit trest
zastavení závodní činnosti v rozmezí od třech soutěžních utkání. Vzhledem k k tomu, že hráč
nebyl doposud trestán, byl trest uložen na spodní 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 21.12.2016

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

