Pražský svaz malého fotbalu
Odvolací a revizní komise

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE
č. 01/J-15
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout
(předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání hráče Vladimíra
Mrázka proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého
fotbalu (dále jen STDK) ze dne 9.6.2015, a po seznámení členů komise se všemi podklady
rozhodla v souladu s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, článek 27, odst. 4

změnit rozhodnutí STDK takto:
Hráč Vladimír Mrázek se trestá zastavením závodní činnosti od 2.6.2015 do 1.6.2016
nepodmíněně.
Zdůvodnění rozhodnutí:
ORK zjistila na základě dokumentace disciplinárního řízení, pořízené STDK, a z vyjádření
rozhodčího utkání Suprtechno – 1.FC Rum SUP, že hráč Vladimír Mrázek tělesně napadl
v přerušené hře soupeře úderem do obličeje a způsobil mu tak zranění, které muselo být operačně
ošetřeno v nemocnici. Intenzita napadení soupeře byla zcela neadekvátní situaci na hřišti,
nejednalo se tedy o přiměřenou obranu, ale o agresi vůči soupeři.
Podle Příkladového sazebníku trestů, kapitola A, čl. 5, odst. 3, se toto disciplinární provinění trestá
nepodmíněným zastavením závodní činnosti v rozmezí 1 měsíce – 1 roku. STDK při svém
rozhodování správně přihlédla k intenzitě i následkům tohoto napadení, při stanovení konkrétní
sazby ale nesprávně aplikovala ustanovení Příkladového sazebníku trestů, kapitola A, čl. 6,
odst. 3, které se týká tělesného napadení soupeře po skončení utkání.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ORK změnila rozhodnutí STDK v souladu s citovaným
ustanovením Příkladového sazebníku trestů.
Protože ORK PSMF, jako odvolací orgán, změnila rozhodnutí STDK, podle ustanovení
Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, se vrací odvolací poplatek ve výši
stanovené v SPPO odvolávajícímu se hráči.

V Praze, 28.8.2015

Za ORK PSMF:
Štěpán Kout
předseda
Poučení: Podle Disciplinárního řádu Pražského svazu malého fotbalu, čl. 27., odst. 6,
je rozhodnutí Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu jako Odvolacího orgánu
konečné a nelze se proti němu odvolat.

