ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
SUPERLIGY MALÉHO FOTBALU
27. ŘÍJNA 2017, PRAHA
Disciplinární komise Superligy malého fotbalu (dále jen „DK“) zasedla, aby rozhodla
o trestech a pokutách po 5. kole Superligy malého fotbalu.
ID 0075 Robin Demeter (Jihlava): udělena ČK po dvou ŽK, první ŽK udělena za
projev nespokojenosti směrem k rozhodčímu slovy: „Co to pískáš, se prober!“. Druhá
ŽK udělena za zmaření slibně se rozvíjející šance držením protihráče za dres. Po
obdržení ČK došlo k vulgární urážce rozhodčího slovy: „Jdi do píči, ty vole!“
ID 0414 Jaroslav Běhalík (Olomouc): udělena přímo ČK za zmaření zjevné
brankové příležitosti hraní rukou brankáře mimo pokutové území. Odešel ze hřiště
bez protestů.
ID 0476 Jiří Sodoma (Praha): udělení 3. ŽK v sezóně.
ID 0400 Lukáš Pagáč (Olomouc): udělení 3. ŽK v sezóně.
ID 0003 Michal Uhlíř (Praha): porušování propozic, řádů a směrnic nepodepsáním
zápisu o utkání po konci zápasu ve funkci kapitána i po předchozím upozornění
(došlo k tomu opakovaně)

Na základě výše uvedeného rozhodla DK takto:
ID 0075 Robin Demeter (Jihlava): zastavení činnosti na 3 soutěžní utkání, pokuta
500 Kč dle čl. 32, odst. 1, bodu e) Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“)
ID 0414 Jaroslav Běhalík (Olomouc): zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání,
pokuta 500 Kč dle čl. 34, odst. 3, bodu a) DŘ
ID 0476 Jiří Sodoma (Praha): zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání, pokuta 300
Kč dle čl. 41 DŘ a Sazebníku poplatků a odměn (dále jen „SPaO“)
ID 0400 Lukáš Pagáč (Olomouc): zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání, pokuta
300 Kč dle čl. 41 DŘ a SPaO
ID 0003 Michal Uhlíř (Praha): pokuta 300 Kč dle čl. 41 DŘ a SPaO
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

Dále je třeba uhradit manipulační poplatek pro odvolání dle Disciplinárního řádu
Předseda DK - Matěj Horn
V Praze dne 27. 10. 2017

