
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. 02/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 Úderka Žižkov 
junioři proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále 
jen STDK) ze dne 23.9.2014, 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 Úderka Žižkov junioři – Traktor Humus A, z písemných vyjádření hlavního 
rozhodčího utkání, vedoucího družstva Úderka Žižkov junioři, kapitána družstva Traktor Humus A v tomto 
utkání a z ústního vyjádření hlavního rozhodčího utkání, že utkání Úderka Žižkov junioři – Traktor Humus A 
bylo ze strany hlavního rozhodčího v 52.minutě předčasně ukončeno poté, co hráč družstva Traktor 
Humus A odmítl po předchozím vyloučení opustit hřiště. 
 
Podle ustanovení Soutěžního řádu, kapitola VIII. čl. 32, odst. 2, bod c), je rozhodčí utkání oprávněn 
s konečnou platností rozhodnout o předčasném ukončení utkání, v souladu s ostatními ustanoveními SŘ 
a Pravidel MF. Podle Pravidel malého fotbalu 5+1, pravidlo 5, odst. IX., bod 3. má hlavní rozhodčí právo 
předčasně ukončit utkání, odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené 
rozhodčím, kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty). 
 
Z vyjádření hlavního rozhodčího vyplývá, že hlavní rozhodčí před ukončením utkání nesplnil svoji povinnost 
vyplývající z výše uvedeného ustanovení Pravidel malého fotbalu 5+1, tj. zejména nestanovil kapitánovi 
družstva Traktor Humus A lhůtu ke zjednání pořádku (opuštění hrací plochy vyloučeným hráčem družstva 
Traktor Humus A). Utkání tak bylo předčasně ukončeno neoprávněně. 
 
Z výše uvedených důvodů se ORK ztotožňuje s rozhodnutím STDK o předčasně ukončeném utkání tak, 
jak bylo rozhodnuto na zasedání STDK dne 23.9.2014.  
 
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. 


