PSMF, z.ú.
Odvolací a revizní komise

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE
č. 01/P-2018
Odvolací a revizní komise PSMF (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout (předseda),
Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva Sokol Picasso
„A“ proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise PSMF (dále jen STDK) ze
dne 25.9.2018, a po seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla:
1) v souladu s Disciplinárním řádem PSMF, článek 27, odst. 5
zrušit rozhodnutí STDK z 18.9.2018, odst. 1, týkající se trestů hráčů družstva AHC
Pavilon 8 P. Baleje, M. Semráda a M. Schneidera a věc jí vrátit k novému projednání
a rozhodnutí
2) s souladu s Disciplinárním řádem PSMF, článek 27, odst. 4
změnit rozhodnutí STDK z 25.9.2018 takto:
Utkání Sokol Picasso „A“ – AHC Pavilon 8 se kontumuje s výsledkem 6:0 ve
prospěch družstva Sokol Picasso „A“
Zdůvodnění rozhodnutí:
1) STDK zjistila na základě výpovědi rozhodčího utkání AHC Pavilon 8 – AC Scarface,
hraného dne 6.9.2018, kapitána družstva AC Scarface a vlastního zjištění, že v tomto
utkání byli vyloučeni hráči družstva AHC Pavilon 8 P. Balej, M. Semrád
a M. Schneider. Družstvo AHC Pavilon 8 dohrávalo toto utkání s odpovídajícím
menším počtem hráčů na hřišti a muselo si tak být vědomo toho, že jeho hráči byli
vyloučeni. Vyjádření zástupce družstva AHC Pavilon 8, že utkání dohrávali s menším
počtem hráčů z důvodu zranění, resp. nechuti dále hrát, bylo STDK vyhodnoceno jako
účelové a družstvo AHC Pavilon 8 bylo potrestáno za uvádění nepravdivých údajů při
jednání STDK.
Z výše uvedených důvodů považuje ORK skutečnost, že v utkání byli hráči družstva
AHC Pavilon 8 P. Balej, M. Semrád a M. Schneider vyloučeni, za prokázanou, bez
ohledu na skutečnost, že díky neoprávněným machinacím se Zápisem o utkání nebyla
tato vyloučeni v Zápise o utkání uvedena. Kapitán družstva AHC Pavilon 8 tak nemohl
být neuvedením vyloučení hráčů družstva do Zápisu o utkání uveden v omyl. Podle
Disciplinárního řádu PSMF, kapitola IV., čl. 18, odst. 1, měli tito hráči okamžitě
zastavenou závodní činnost až do rozhodnutí STDK.
STDK na svém jednání dne 18.9.2018 ve svém rozhodnutí nesprávně stanovila termín
zastavení závodní činnosti těmto hráčům od 19.9.2018, místo správného termínu
6.9.2018, kdy byli tito hráči vyloučeni. Proto ORK vrací STDK rozhodnutí v této věci
k novému projednání a opravě termínu zastavení závodní činnosti.

2) ORK zjistila ze Zápisu o utkání Sokol Picasso „A“ – AHC Pavilon 8, hranému dne
13.9.2018, že za družstvo AHC Pavilon 8 nastoupili hráči M. Schneider a M. Semrád,
kteří měli dle Disciplinárního řádu PSMF, kapitola IV., čl. 18, odst. 1 zastavenou
závodní činnost. ORK proto rozhodla vyhovět odvolání družstva Sokol Picasso „A“
a změnit rozhodnutí STDK o námitce družstva Sokol Picasso „A“ ze dne 20..9.2018.
Podle Soutěžního řádu PSMF, kapitola XII., čl. 40, odst. 2, bod d) vyhlásila kontumační
výsledek utkání Sokol Picasso „A“ – AHC Pavilon 8 s výsledkem 6:0 ve prospěch
družstva Sokol Picasso „A“.
ORK v rozhodnutí o tomto odvolání dále neřeší další důsledky neoprávněného
nastoupení hráčů k utkání dle Příkladového sazebníku trestů, kapitola A, bod 11,
odst. 3.

V Praze, 9.10.2018

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

