Rozhodnutí č. 127/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 22.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Klímovi (ID člena 70100397, FC BENAGO Zruč nad
Sázavou) trest zákazu výkonu funkce na tři soutěžní utkání.
Po dobu trvání trestu není Jan Klíma 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 Janem Klímou, asistentem trenéra FC BENAGO Zruč
nad Sázavou, na základě zápisu o utkání 18. kola 1. Chance futsal ligy mezi FC BENAGO Zruč
nad Sázavou a FC Démoni Česká Lípa (utkání č. A1A1805), ze kterého vyplývá, že Jan Klíma se
dopustil nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to hrubého protestování s hanlivým
výrazem a navíc vstoupil na hrací plochu. Za toto provinění mohl dostat trest na dvě až šest
soutěžních utkání. Ačkoli Jan Klíma nebyl doposud v této sezóně trestán, neudělila DK SF ČR
nejnižší možný trest, vzhledem k charakteru provinění.

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 22.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 128/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 22.2.2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s Markem Maňasem (ID člena 91071460, MALIBU Mladá
Boleslav) a Matějem Vaňkem (ID člena 93040166, MALIBU Mladá Boleslav) pro nesportovní
chování vůči rozhodčímu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými hráči dne na základě zprávy delegáta
a zápisu o utkání 18. kola 2. ligy – Západ mezi MALIBU Mladá Boleslav a FK BOCA Chotěboř
(utkání č. O2Z1806), ze kterého vyplývá, že byly hráčům uděleny červené karty za
nesportovní chování. S ohledem na to, že klub MALIBU Mladá Boleslav podal dodatečnou
námitku, a vzhledem k tomu, že výkon rozhodčích v zápase nebyl zcela standardní, komise
učiní rozhodnutí poté, co se seznámí se záznamem z utkání a vyžádá doplňující informace od
klubu a delegáta.
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 22.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 129/2016

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 22.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlovi Postavovi (ID 64090538, UTB Futsal team Zlín)
trest zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.
Po dobu trvání trestu není Pavel Postava oprávněn vykonávat funkci 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 Pavlem Postavou, trenérem UTB Futsal team Zlín, na
základě zápisu o utkání 16. kola 2. ligy - Východ mezi UTB Futsal team Zlín a FC ATRAPSHOMBRES Brno (utkání č. O2V1601), ze kterého vyplývá, že asistent trenéra byl vykázán
z lavičky pro opakovanou a hlasitou kritiku rozhodčího. S ohledem na skutečnost, že kritika
neobsahovala hanlivé výroky, urážky, vulgarismy apod. a s ohledem na to, že k tomuto
chování přispěl, dle vyjádření delegáta, i výkon rozhodčího, přistoupila DK SF ČR k udělení
trestu na 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 22.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

