Rozhodnutí č. 171/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 5. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Dominiku Rodingerovi (ID člena 87081212, SK Slavia
Praha) trest zákazu výkonu funkce na tři 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 hráčem na základě zápisu o utkání čtvrtfinále play-off
Chance futsal ligy č. PO10119 mezi SK Slavia Praha a SK Interobal Plzeň, ze kterého vyplývá,
že asistent trenéra byl vykázán z lavičky pro neoprávněný vstup na hrací plochu s následným
vražením do hráče soupeře. Výši trestu disciplinární komise stanovila s ohledem na to, že dle
zápisu byl hráč napaden na hrací ploše a za napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra
nebo funkcionáře či jiné osoby na hře nezúčastněné a oplácení takového napadení na hrací
ploše, lze uložit trest zastavením činnosti na dvě utkání až dva měsíce. K nejnižšímu
možnému trestu komise nepřistoupila, neboť Dominik Rodinger byl již v průběhu ročníku
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 23. 7. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 172/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 5. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Tomáši Štverákovi (ID člena 90032236, SK Interobal Plzeň)
trest zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Tomášem Štverákem na základě zápisu o
utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. PO10119 mezi SK Slavia Praha a SK Interobal
Plzeň, ze kterého vyplývá, že hráč byl vyloučen za surovou hru – podražení soupeře
s použitím nepřiměřené síly. Vzhledem k tomu, že hráč Záruba utkání dohrál a dle zástupců
klubu SK Slavia Praha se atak obešel bez následků na zdraví hráče, lze uložit za toto provinění
proti části D pravidla 12 Pravidel futsalu trest zastavení činnosti na jedno až čtyři soutěžní
utkání. Výši trestu disciplinární komise stanovila s ohledem na to, že provinění bylo spácháno
u stolku časoměřiče, takže následný pád poškozeného hráče Záruby mohl vyústit ve vážné
zranění.

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 23. 7. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 173/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 5. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Rodrigu Tavernovi (ID člena 83031534, Gardenline
Litoměřice) trest zastavení závodní činnosti na šest měsíců, tj. do 1. 11. 2017.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Rodrigem Tavernou na základě zápisu o
utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy č. PO10114 mezi AC Sparta Praha a Gardenline
Litoměřice, ze kterého vyplývá, že hráči byly uděleny dvě žluté karty (a následně tedy karta
červená) pro projevy nespokojenosti s výroky rozhodčích. Bohužel hráč Taverna neopustil po
vyloučení hrací plochu a napadl rozhodčího (hrudí do hrudi). Ani po tomto incidentu hráč
neopustil hrací plochu, k čemuž je povinen, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. Mimo
hrací plochu byl následně nedobrovolně odveden dalšími hráči.
Za napadení rozhodčího na hrací ploše; v areálu hřiště i mimo něj (cloumáním, násilným
vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením
míčem, udeřením kamenem nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení) lze uložit
trest zastavení činnosti na šest měsíců až dva roky. S ohledem na to, že rozhodčí uvedl do
zápisu, že vražení bylo nenásilné (tj. šlo o jiný způsob napadení) a k dalšímu napadení
některého účastníka utkání ze strany Rodriga Taverny nedošlo, přistoupila disciplinární
komise k udělení trestu na samé 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 23. 7. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 174/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 6. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Saulu Olmo Campanovi (ID člena 84082210, FC Benago
Zruč nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání semifinále play-off
Chance futsal ligy č. PO10206 mezi FC Benago Zruč nad Sázavou a SK Slavia Praha, ze kterého
vyplývá, že hráči byla udělena žlutá karta pro nesportovní chování a následně pak karta
červená pro zmaření brankové příležitosti. V souladu s dosavadním způsobem rozhodování
disciplinární komise uvažovala udělení trestu zastavení závodní činnosti na dvě utkání, neboť
zmařená příležitost byla schopna rozhodnout utkání. Dle vyjádření delegáta svazu (k jehož
názoru se přiklonila i subkomise rozhodčích), měl být hráč ale vyloučen po dvou žlutých
kartách. Z tohoto důvodu přehodnotila disciplinární komise v tomto případě výši trestu a
udělila Saulu Campanovi trest zastavení činnosti ve výši jednoho 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 23. 7. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 175/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla dne 22. 5. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Manchovi Almeida Rodrigovi (ID člena 79032128, FK ERA
– PACK Chrudim) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání finále play-off
Chance futsal ligy č. PO10301 mezi FK ERA – PACK Chrudim a SK Slavia Praha, ze kterého
vyplývá, že hráči byla udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové příležitosti.
V souladu s dosavadním způsobem rozhodování disciplinární komise udělila trest zastavení
závodní činnosti na dvě utkání, neboť zmařená příležitost byla zjevná a byla schopna ovlivnit
konečný výsledek 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 23. 7. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

