Rozhodnutí č. 162/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 19. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Sidneimu – Ribeiro da Silva (ID člena 83012112, FC
Benago Zruč nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání čtvrtfinále play-off
Chance futsal ligy č. PO1/0107 mezi Rádio Krokodýl Helas Brno a FC Benago Zruč nad
Sázavou, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné
brankové příležitosti, a to přidržením soupeře zezadu. Disciplinární komise rozhodla
o udělení trestu ve výši dvou soutěžních utkání. 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 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 163/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 24. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Petru Tichému (ID člena 91062047, Gardenline Litoměřice)
trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Petrem Tichým na základě zápisu o utkání
čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. 1PO10117 mezi Gardenline Litoměřice a AC Sparta
Praha, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě
(dle Článku 19 odst.4 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA je minimálním trestem po
udělené červené kartě vždy zastavení závodní činnosti nepodmíněně na jedno soutěžní
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 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 164/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 24. 4. 2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s Igorem Vodeckým (ID člena 79090549, AC Sparta Praha) a
Davidem Fričem (ID člena 83021120, AC Sparta Praha) pro nesportovní chování.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra a trenérem mužstva AC Sparta
Praha na základě zápisu o utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. 1PO10117 mezi
Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha, ze kterého vyplývá, že byli oba členové
realizačního týmu vykázáni z hráčské lavičky pro nesportovní chování. Disciplinární komise se
před přijetím rozhodnutí o výši trestu seznámí se záznamem utkání a případnými vyjádřeními
klubu a prošetřovaných.
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.

V Praze, dne 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 165/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 24. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 5.000,00 Kč klubu FC BENAGO Zruč nad
Sázavou z důvodu pozdní úhrady zálohy na rozhodčí a delegáty.

Odůvodnění:
Disciplinární komise SF ČR zahájila disciplinární řízení na základě podnětu KF FAČR pro
nesplnění jedné ze základních povinností klubu, a to pro pozdní úhradu zálohy na rozhodčí a
delegáty pro play-off. Pokuta byla udělena ve výši dle přílohy 6b Rozpisu mistrovských
soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017.

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 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 1. 5. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 166/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 25. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Ondřejovi Míčovi (ID člena 920312, SK Slavia Praha) trest
zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání čtvrtfinále play-off
Chance futsal ligy č. PO10118 mezi SK Interobal Plzeň a SK Slavia Praha, ze kterého vyplývá,
že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové příležitosti, a to
podražením soupeře zezadu. Disciplinární komise rozhodla o udělení trestu ve výši dvou
soutěžních utkání, neboť případně vstřelená branka byla způsobilá ovlivnit výsledek zápasu.
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 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 167/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 27. 4. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Igoru Vodeckému (ID člena 79090549, AC Sparta Praha)
trest zákazu výkonu funkce na tři soutěžní utkání a Davidu Fričovi (ID člena 83021120, AC
Sparta Praha) taktéž trest zákazu výkonu funkce na tři soutěžní utkání.
Po dobu trvání trestu nejsou Igor Vodecký a David Frič oprávněni vykonávat funkci trenéra
či asistenta trenéra ani jinou funkci, která by je opravňovala ke vstupu na lavičku. Do
soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráči.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra a trenérem mužstva AC Sparta
Praha na základě zápisu o utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. 1PO10117 mezi
Gardenline Litoměřice a AC Sparta Praha, ze kterého vyplývá, že byli oba členové
realizačního týmu vykázáni z hráčské lavičky pro nesportovní chování. Disciplinární komise se
před přijetím rozhodnutí o výši trestu se seznámila se záznamem utkání, námitkami kapitána
obsaženými v zápisu a došla k závěru, že již před vykázáním musel Igoru Vodeckému
domlouvat i třetí rozhodčí. Dle zápisu obsahoval výrok Igora Vodeckého vulgární výraz, který
nikdo nerozporoval. Dle námitky kapitána, nesměřoval vulgární výraz na rozhodčího, ale na
někoho jiného (neuvedl na koho), což ovšem nijak nezmírňuje vulgárnost výrazu, který byl
hrubou urážkou. David Frič dle záznamu i zápisu hrubě protestoval (přičemž použil výraz,
který lze považovat za vulgární) a navíc jeho vykázání bylo v této sezóně opakované a trenér
(ostatně ani jeho asistent) nerespektovali, že po vykázání se mají odebrat do kabiny, nikoli na
tribunu.
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.

V Praze, dne 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 168/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 1.5. 2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s rozhodčími Danielem Vomastkem (ID člena 72120797) a
Miroslavem Chládkem (ID člena 75041336) pro nesportovní chování.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s rozhodčími na základě podnětu podaného klubem
GARDENLINE Litoměřice. Klub podal původně dodatečnou námitku, nicméně tato námitka
nesplňovala náležitosti stanovené dle čl. 70 až 73 soutěžního řádu. Na základě výzvy uhradil
klub poplatek spojený s podáním, které bylo podepsáno osobami oprávněnými za klub
jednat. Vzhledem k tomu, že klub podal ale druhé podání po lhůtě určené pro podání
dodatečných námitek, posoudila disciplinární komise podání jako písemné oznámení výboru
klubu dle čl. 14 disciplinárního řádu a zahájila řízení proti výše uvedeným rozhodčím, neboť
není v zájmu futsalového hnutí, aby zůstaly nevyřešeny případné prohřešky rozhodčích a
toto přinášelo „blbou náladu“ do celého futsalu. Disciplinární komise si vyžádá stanovisko
disciplinárně prošetřovaných, subkomise rozhodčích a případných svědků. Klub GARDENLINE
Litoměřice se vyzývá, aby předložil seznam svědků konkrétního nesportovního chování
rozhodčích. Do vydání konečného rozhodnutí mají rozhodčí pozastavenu činnost.
V Praze, dne 1.5.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 169/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 1.000,00 Kč klubu GARDENLINE Litoměřice
z důvodu závad v pořadatelském zajištění 1. utkání čtvrtfinále mezi GARDENLINE Litoměřice
a AC Sparta Praha.

Odůvodnění:
Disciplinární komise SF ČR zahájila disciplinární řízení na základě zprávy delegáta o utkání
čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. 1PO10117 pro nesplnění jedné ze základních
povinností klubu, a to pro závady v pořadatelském zajištění, kdy pořádající klub nezajistil
zesílenou pořadatelskou službu dle Článku 18 odst. 9. písm. b). 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 1. 5. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 170/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 1.5.2017 takto:
Zastavuje se disciplinární řízení s klubem Rádio Krokodýl Helas Brno zahájené z důvodu
závad v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Rádio Krokodýl Helas Brno dne 1. 5. 2017 na
základě zprávy delegáta svazu o utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. PO1/0107
mezi Rádio Krokodýl Helas Brno a FC Benago Zruč nad Sázavou. Ze zprávy delegáta svazu
vyplývá, že nefungovala světelná tabule, avšak ze zprávy dále vyplývá, že klub měl náhradní
řešení. Povinnost mít na světelné tabuli (či na použitém náhradním zařízení) ukazatel pro
počítání času po uděleném trestu z žádného předpisu nevyplývá. Delegát dále upozornil, že
klub neměl zajištěn až do 6. minuty utěrák a plocha byla utírána hadrem. Toto řešení
nenarušilo nijak průběh utkání. Disciplinární komise tak upustila od potrestání a řízení
zastavuje.

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 1. 5. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

