
PsM F. z.ú.
odvoIací a revizní komise

RozHoDNUTí oDVoLAcí A REVENí KoM|sE
ě' 01lJ-2018

odvolací a revizní komise PS|V]F (dá|e jen oRK) Ve s|oŽeni Štépán Kout (předseda)' Ladis|av
sa|vet a Roman Pekárek (č|enové) projedna|a odvo|ání druŽstva Jacobs proti rozhodnutí
sportovně technické a discip|inární komise Ps|vlF (dálejen STDK) ze dne 27 '3'2018' a po
seznámení č|enů komise se všemi podk|ady rozhod|a v souladu s Discip|inárním řádem Ps|\,F,
č|ánek 27. odst' 2

ootvrdit rozhodnutí STDK '.

zdůvodnění rozhodnutí:
Z dokumentace discip|inárního řkení sTDK, z Rozpisu pískání 7'G Hanspau|ské ligy a z V|astního
lyjádření zástupce vedoucího druŽstva Jacobs zjjsti|a oRK, že druŽstvo Jacobs nezajisti|o
h|avního rozhodčího a jeho asistenta k dvěma utkáním, k )ej)ichž řízeni by|o určeno de|egací
rozhoděích' čímž se dopusti|o discip|inárního provinění pod|e soutěŽního řádu PsMF' kapitola M'
č|. 14' odst. 1, bod j)'

Podle Propozic soutěže pro Hanspau|skou |jgu, sezóna Jaro 2018' bod E, je toto discip|inární
provinění trestáno ce|ko\^ým odečtem 4 bodŮ a ce|kovou pokutou 800'- Kč' Ustanovení Propozic
soutěže neumožňuje variabiIitu discipIinárního trestu'

oRK se dá|e neztotožňuje s vyjádřením Vedoucího družstva Jacobs V podaném odvo|ánÍ, Že
druŽstvo Jacobs učini|o Veškerá opatření pro zajištění rozhodčího' Družstvo Jacobs zejména
V rozporu s \^ýše uvedeným ustanovením soutěŽního řádu nezajisti|o křízení utkání rozhodčí'
z nichž g!csp9!jcoclic]-dj!Ž . Dá|e se spokoji|o s dohodou s najatým rozhodčím,
aniž by proved|o kontrolu' zda tento najatý rozhoděí se křzení utkání skuteěně dostaví nebo
dostavil.

\Eh|edem k \^ýše uvedeným skutečnostem oRK nena|ez|a na Verdildu STDK žádné pochybení
a plně se ztotožňuje s Vyneseným trestem.

ProtoŽe oRK' jako odvo|ací orgán, nezruši|a rozhodnutí STDK' propadá pod|e ustanovení
Discip|inárního řádu PS|VIF' kapitola Vl.. ě|. 25' odst' 4' odvo|ací pop|atek Ve \^ýši stanovené
V sPPo ve orosDěch PSMF.

V Prcze,13.4.2018

'#q'wj'l'
Za ORK PSlVlFl
stěpán Kout
předseda

Poučení: Pod|e Discíplinárního řádu PSMF' č|' 27'' odst' 6' je rozhodnutí odvo|ací a revizní
komise Ps|\4F jako odvo|acího orgánu konečné a ne|ze se proti němu odvoIat.


