
PSMF' z.ú.
odvo la c í a revizní kom is e

RozHoDNUTí oDVoLAcí A REVENí KoM|sE
č, o2lP.2018

odvo|ací a revizní komjse PslVIF (dá|e jen oRK) Ve s|ožen| stépán Koui (pledseda) Ladis|av savet a
Roman Pekárek (členové) projedna|a odvo|ání družstva K|okan Perón ciub s|'JP proii rozhodnutí spodovně
technické a discip|ináÍníkomise Ps[4F (dá|ejen STDK) ze dne 30.10'2018, a po seznárnení č|enú komise se
VŠemi podk|ady rozhodla V sou|adu s Discip| nárním rádern PSIIF' č|ánek 27, odst. 2

Dotvrdit rozhodnutí STDK

zdúvodnění rozhodnuti:
Z dokurnentace djsciplinárnÍho řízení STDK á zv|astního šetření oRK by|o zjištěno, Že dÍuŽstvo K|okan
Perón c|ub sUP nesp|ni|o povinnost danou mLl ustanovením soutěžního řádu Ps['F' kapito|a |V', čl' 14.
odst' 1' bod j) tím. Že ulkání F'c.K. - Fc sporčestr city, k jehož řízení by|o určeno De|egací rozhoděích. by|o
odřízeno pouze h|avním rozhodčím, přčemž o příčnách této skltečnoŠti neby| učiněn záznam vZápse o
utkání'

STDK postupova|a při djscip|inárním řÍŽeníV sou|ád! s usiánovením Discip|inárního řádu PsN,4F' kapito|a |V'.
č|' 15' odst' 1' písm. d)' kde se Výs|ovně Uvádí' že STDK můŽe zahájit discip]inámÍ řízení i na zák|adě
V|astního zjištění- Pro posouzení dlscip|inárního provinění tak není podstatné, že toto zjištění pocháze|o ze
záznarnu neautor]zované osoby V Záplse o utkání' Tento záz|an do záp]su o utkání by| náVíc ur.ožněn
rozhodčÍm, de|egovaným práVě družslvem K|okan Perón club sUP'

Dodatečná vyjádření zástupcú družstev F'c'K' a Fc sporčestr city nemají pro šetření discip|inámího
provinění re|evanci' neboť nezachycuji svědectví o skutečném důVodu nepřÍtomnosti asistenta rozhodčího
na utkánÍ' a|e pouze zÍcad|í W]ádření h|avního rozhoděího zápasu' kteni jako zástupce družstvá K|okan
Perón c|ub sUP je subjektem disciplinárního řízení; jedná se tedy o svědectví z druhé rUky'

Pod|e Propozic soutěže pro superveteránskou |igu'
disciolinární orovjnění trestáno odečtem 1 bodu a
neumožňUie VatjebiIitu djscipIinárního trestu'

sezóna Podzim 2018' bod 8' je Výše uvedené
pokutou 200'- Kč' Us1anovení PÍopozic souiěŽe

Vzhedem k \^iše uvedeným skutečnostem oRK nena|ez|a na Verdikiu STDK žádné pochybenÍ ap|ně se
ztotožňUje s Vyneseným trestem'

Protože oRK, jako odvo|ací orgán' nezruŠila rozhodn!tí STDK' propadá pod|e ustanovení Disc]p|ináÍního
řádu Ps[/lF' kapito|a V|' č|' 25. odst' 4, odvo|acípop|atek Ve V'iši stanovené V sPPo Ve prospěch PsN,4F'

V Ptaze, 2A .11 .2418
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Poučení: Pod|e Djscipl inárního řádu Ps[IF' č|' 27' ' odst' 6' je rozhodnulí odvo|ací arevzní komise Psl,F
jako odvo|acího o|gánu konečné a nelze se proti něrnu odvo|at'


