Rozhodnutí č. 101/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Amaru Vagnerovi Anibalovi (ID člena 84071452,
GARDENLINE Litoměřice) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem 18.1.2017 na základě zápisu o utkání 14. kola
Chance futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice a SKP TŘINECKÁ OCEL Třinec (utkání č.
01A1401), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření
zjevné brankové příležitosti soupeře hraním rukou. Disciplinární komise záležitost
projednala, vzala v úvahu rozhodnutí Subkomise rozhodčích 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. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí již
prošetřovaný trest 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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 102/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Danielu Klečkovi (ID člena 90101068, FC JERIGO 1994
Plzeň) trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Danielem Klečkou dne 25.1.2017 na základě zápisu o
utkání 15. kola 2. ligy Západ mezi SK OLYMPIK Mělník a FC JERIGO 1994 Plzeň (utkání č.
O2Z1506), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za surovou hru.
Daniel Klečka jako brankář podrazil mimo vlastní pokutové území útočícího hráče (zasáhl ho
nohou přes nohy) v okamžiku, kdy útočící hráč již neměl v moci míč (tento byl asi 2 m od něj),
kterýmžto jednáním se Daniel Klečka 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. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl dosud trestán, uložila DK SF ČR trest při dolní hranici
sazby, avšak vzhledem k tomu, že brankář přestupek spáchal, jak výše uvedeno, mimo
pokutové území a navíc v okamžiku, kdy již neměl šanci získat míč, nebyl udělen trest
nejnižší. 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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 103/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu HERD Hradiště ve výši 400,00 Kč pro
nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem HERD Hradiště na základě zápisu o utkání 14.
kola 2. ligy Západ mezi FK BOCA Chotěboř a HERD Hradiště (utkání č. O2Z1405), ze kterého
vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 7 minut později než začátek úřední. V zápisu je
uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben pozdním příjezdem hráčů hostujícího klubu.
Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné (zápis potvrdili svým podpisem oba
kapitáni) a potvrzuje je i delegát svazu ve své zprávě. Hostující klub tímto porušil povinnost
stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR. Pozdní příjezd omluvil sněhovými
komplikacemi na dálnici. Šetřením nezjistila disciplinární komise v dobu, kdy cestoval klub na
zápas, žádnou kalamitní situaci a konstatovala, že v lednu lze sněhové komplikace na silnici
očekávat (zvlášť, když 14.1.2017 nebyl první den, kdy sněžilo) a je nutné počítat s nimi.
Z tohoto důvodu 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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 104/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu UTB Futsal team Zlín ve výši 800,00 Kč pro
závady v pořadatelském zajištění.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem UTB Futsal Zlín na základě zápisu o utkání 6.
kola 2. ligy Východ mezi UTB Futsal team Zlín a FC VSK VŠB TU Ostrava (utkání č. O2V0602),
ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 15 minut později než začátek úřední.
V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben tím, že pořádající klub nezajistil
šatnu dle Článku 18 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník
2016/2017. Klub je povinen zajistit přístup do šaten 60 min. před úředním začátkem.
Potřebný počet šaten v daný čas by měl mít pořádající klub smluvně zajištěn s vlastníkem
(provozovatelem) haly. V důsledku této závady došlo k pozdnímu začátku utkání a klubu byla
udělena pokuta ve výši 800,00 Kč, která odpovídá výši dle sazebníku v případě, že klub zavinil
pozdní začátek. Pokuta bude klubu 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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 105/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Tomášovi Chráscinovi (ID člena 98120474, Tango
Brno, U-19) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Tomášem Chráscinou na základě zápisu o
utkání 6. kola 1. juniorské ligy U-19 Východ mezi Tango Brno a MT MADOS Hradec
Králové (utkání č. Q1V0607), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta
po druhé žluté kartě. DK SF ČR uložila hráči trest na spodní hranici sazby, neboť nebyl
doposud 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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 106/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Vladimíru Stiborovi (ID člena 97030496, SK SLAVIA Praha,
U-19) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Vladimírem Stiborou na základě zápisu o
utkání 6. kola 1. juniorské ligy U-19 Západ mezi SK Slavia Praha a Benago Zruč nad
Sázavou (utkání č. Q1Z0604), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta
pro úmyslné hraní rukou v prostoru vlastní branky, kterým hráč zabránil dosažení branky.

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 25.1.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

