ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
SUPERLIGY MALÉHO FOTBALU
7. ZÁŘÍ 2017, PRAHA
Disciplinární komise Superligy malého fotbalu (dále jen „DK“) zasedla, aby rozhodla
o trestech a pokutách po 1. kole Superligy malého fotbalu.
ID 0065 Milan Vančát (Příbram): udělení přímo ČK za kopnutí protihráče lehkou
intenzitou v nepřerušené hře bez možnosti hrát míč. Protihráč dohrál utkání bez
zranění.
ID 0073 David Sandr (Příbram): udělení přímo ČK za surovou hru - kopnutí
protihráče skluzem s výskokem do stojné nohy (kolene). Protihráč dohrál utkání bez
zranění. Hřiště opustil bez protestů. V následné šarvátce udeřil, poté co byl škrcen
oběma rukama trenérem soupeře Antonínem Mazalem, pěstí do obličeje trenéra
soupeře Antonína Mazala a způsobil mu tím krvavé zranění v oblasti obočí.
ID V0035 Antonín Mazal (Č. H. Blanensko): vykázání v pozici trenéra za napadení
hráče soupeře Davida Sandra pěstmi v nepřerušené hře na hrací ploše, na kterou
vniknul. Hráč soupeře dohrál utkání bez zranění. Vstupu Antonína Mazala na hrací
plochu předcházel zákrok hráče soupeře Davida Sandra na hráče Blanenska Zdeňka
Traxla.
ID V0062 Josef Sandr (Příbram): vniknutí na hrací plochu v pozici trenéra, kdy
odstrčil trenéra soupeře Antonína Mazal se slovy: „Co děláš, vole“.
Č. H. Blanensko: vniknutí většiny hráčů a realizačního týmu na hrací plochu a účast
na šarvátce.
ID 0089 Daniel Kavka (Jihlava): udělení ČK po dvou ŽK, první udělena za projev
nespokojenosti vůči rozhodčímu slovy: „co to pískáš“, druhá udělena za projev
neúcty vůči rozhodčímu po udělení 1. ŽK tleskáním směrem k rozhodčímu. Ze hřiště
odešel bez protestů.

ID 0457 Dominik Šibal (Pardubice): udělení ČK po dvou ŽK, první udělena za
zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře podražením protihráče ze strany, druhá
udělena za hrubé podražení soupeře ze strany v souboji o míč.
Na základě výše uvedeného rozhodla DK takto:
ID 0065 Milan Vančát (Příbram): zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání
podmíněně, pokuta 500,ID 0073 David Sandr (Příbram): zastavení činnosti na 8 soutěžních utkání (4 + 4),
pokuta 500,ID V0035 Antonín Mazal (Č. H. Blanensko): zastavení činnosti (zákaz vstupu na
hrací plochu i lavičku týmu) do 30. 06. 2018, pokuta 2.000,ID V0062 Josef Sandr (Příbram): zastavení činnosti (zákaz vstupu na hrací plochu i
lavičku týmu) na 2 soutěžní utkání, pokuta 500,Č. H. Blanensko: pokuta 5.000,ID 0089 Daniel Kavka (Jihlava): zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání, pokuta
500,ID 0457 Dominik Šibal (Pardubice): zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání, pokuta
500,Rozhodnutí o výkonech rozhodčích bude projednávat Komise rozhodčích a
delegátů na základě vlastního šetření.
Pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení rozhodnutí formou e - mailové
zprávy, a sice na č. účtu: 107 - 7395200227/0100. Do zprávy pro příjemce
prosím uveďte: „název oblastního svazu - jméno potrestaného hráče, nebo
název potrestaného týmu“
Proti rozhodnutí DK je možné odvolání k Odvolací a revizní komisi nejpozději do 14
dnů od doručení rozhodnutí, a to elektronickou poštou na e - mail:
info@malyfotbal.cz. Podané odvolání musí splňovat tyto obsahové náležitosti:
a)
b)
c)
d)

označení orgánu, kterému se podává
jméno potrestaného (včetně názvu týmu, jehož je členem, jedná - li se o
hráče či funkcionáře) nebo název týmu/svazu, který podává odvolání
označení důvodu odvolání
uvedení, jaký výsledek odvolacího řízení je požadován

Předseda DK - Matěj Horn
V Praze dne 7. 9. 2017

