
P r až sk ý  s va z  m a l é ho  f o tb a l u  
O d vo l a c í  a  r ev i z n í  k o mi s e  

 
 
 

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 01/P-13 

 
 
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout 
(předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva 1.FC Dehet 
Old SUP proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého 
fotbalu (dále jen STDK) ze dne 17.9.2013, a po seznámení členů komise se všemi podklady 
rozhodla v souladu s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, článek 27, odst. 3 

 
zrušit rozhodnutí STDK 

 
Zdůvodnění rozhodnutí: 
ORK zjistila, že v Zápisu o utkání 1.FC Dehet Old SUP – Strážné není uvedena žádná informace 
rozhodčího utkání o skutečnosti, že družstvo 1.FC Dehet Old SUP nemělo na konci čekací době 
připraven ke hře minimální počet hráčů s řádnou výstrojí. Rovněž kapitán družstva Strážné 
neuvedl v Zápise o utkání žádnou námitku směřující proti nedostatečnému počtu hráčů družstva 
1.FC Dehet Old SUP v okamžiku skončení čekací doby. Rozhodčí utkání poskytl ve věci počtu 
 hráčů obou družstev v okamžiku skončení čekací doby rozdílná vyjádření před STDK a před ORK. 
Proto hodnotí ORK jakékoliv další vyjádření rozhodčího jako nedůvěryhodné. 
 
Z výše uvedených důvodů má ORK za to, že se nepodařilo prokázat disciplinární provinění 
družstva 1.FC Dehet Old SUP a proto rozhodla o zrušení rozhodnutí STDK. 
 
Protože ORK, jako odvolací orgán, zrušila rozhodnutí STDK, bude podle ustanovení 
Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, odvolací poplatek vrácen družstvu 1.FC 
Dehet Old SUP. 
 
 
 
V Praze, 1.10.2013 
 

 
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. 


