Pražský svaz malého fotbalu
Odvolací a revizní komise

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE
č. 01/P-14
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 S.F.O.T.
proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále
jen STDK) ze dne 30.9.2014, a po seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla v souladu
s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, článek 27, odst. 2

potvrdit rozhodnutí STDK
Zdůvodnění rozhodnutí:
ORK zjistila ze Zápisu o utkání RAF Jinonice – S.F.O.T., že ze družstvo S.F.O.T. nastoupil v tomto
utkání hráč Tomáš Mrtvý, který není v tomto družstvu registrován. Podle ustanovení Soutěžního
řádu, kapitola V. čl. 18, odst. 1, bod b), je kapitán družstva povinen před zahájením utkání vyplnit
v Zápise o utkání příjmení, jména, čísla RP a čísla dresů hráčů svého družstva, kteří nastupují
k utkání, a zároveň podle ustanovení Soutěžního řádu, kapitola V. čl. 18, odst. 1, bod c) odpovídá
za oprávněnost hráčů svého družstva nastoupit k utkání, což před zahájením utkání potvrdí svým
podpisem na přední straně Zápisu o utkání. Kapitán družstva S.F.O.T. tak svým podpisem na
Zápise o utkání validoval neoprávněný start hráče za družstvo.
Podle Příkladového sazebníku trestů, kapitola B, odst. 4, bod 1 se toto disciplinární provinění
trestá kontumací výsledku utkání a odečtem 2 bodů, navíc podle Příkladového sazebníku trestů,
kapitola A, odst. 11, bod 4, se trestá rovněž kapitán družstva zastavením závodní činnosti na 5
týdnů nepodmíněně.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a okolnostem případu považuje ORK verdikt STDK za
přiměřený a ztotožňuje se s vyneseným trestem.
Protože ORK, jako odvolací orgán, nezrušila rozhodnutí STDK, propadá podle ustanovení
Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, odvolací poplatek ve výši stanovené
v SPPO ve prospěch PSMF.

V Praze, 17.10.2014

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.

