Rozhodnutí č. 158/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 6. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Šafářovi (ID člena 90110825, FC Démoni Česká Lípa)
trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Janem Šafářem na základě zápisu
o utkání 22. kola Chance futsal ligy č. O1A2105 mezi Rádio Krokodýl Helas Brno a FC Démoni
Česká Lípa, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření
zjevné brankové příležitosti, a to držením soupeře zezadu bez možnosti hrát míčem.
Disciplinární komise rozhodla o udělení trestu ve výši jednoho soutěžního utkání.

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 17. 4. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 159/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 6. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlu Novotnému (ID člena 90080928, MADOS MT Hradec
Králové) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Pavlem Novotným na základě zápisu o utkání
22. kola Chance futsal ligy č. O1A2205 mezi SKP Třinecká ocel Třinec a MADOS MT Hradec
Králové, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté
kartě. 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 17. 4. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 160/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 6. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu pro nedodání videozáznamu a fotografií
ze zápasů Chance futsal ligy klubu
a) Rádio Krokodýl Helas Brno ve výši 4.000,00 Kč pro nedodání fotografií a
videozáznamu z utkání 22. kola;
b) FC Tango Hodonín ve výši 1.000,00 Kč pro nedodání fotografií z utkání 22. kola;
c) AC Sparta Praha ve výši 500,00 Kč pro nedodání fotografií z utkání 22. kola.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými kluby na základě sdělení PR oddělení
Svazu futsalu ČR, z něhož mimo jiné vyplývá, že klub Rádio Krokodýl Helas Brno porušil
povinnost uloženou Rozpisem mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník
2016/2017 (článek 15. odst. 13) tím, že nedodal videozáznam z mistrovského utkání. Pokuta
byla udělena v souladu s bodem 10. sazebníku pokut, který je přílohou č. 19 rozpisu
mistrovských soutěží. Dále kluby porušily povinnost pořídit fotografie stanovenou
rozhodnutím AFULK (v případě klubů Rádio Krokodýl Helas Brno a FC Tango Hodonín šlo
navíc o porušení opakované). S ohledem na to, že tato povinnost vznikla až v průběhu
soutěže, není na její porušení pamatováno sankcí ve výše zmíněném sazebníku pokut.
Disciplinární komise přistoupila k udělení pokuty ve víceméně symbolické výši.
Poučení: Disciplinárně prošetřovaní mohou 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.
Pokuty nižší než 1.500,00 Kč budou klubům strženy z kauce po skončení soutěže. Uložené
pokuty ve výši 1.500 Kč a vyšší musí potrestaný uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu
649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na
adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
V Praze, dne 17. 4. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 161/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 6. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu FK Kladno ve výši 5.000,00 Kč z důvodu
kontumační prohry.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem, neboť ze zápisu o utkání 13. kola 2. ligy
Západ č. O2Z1301 mezi FK Kladno a Wizards DDM Praha bylo zjištěno, že v utkání nastoupil
hráč Martin Kaválek, ačkoli měl zastavenou závodní činnost, protože v předchozím utkání
obdržel čtvrtou žlutou kartu. STK rozhodla o kontumaci utkání a DK SF ČR potrestala klub dle
sazebníku pokut, který je přílohou Rozpisu mistrovských soutěží pro soutěžní ročník
2016/2017, uložením pokuty ve výši 5.000,00 Kč.

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.
Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději od 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu
649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na
adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

V Praze, dne 6. 4. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

