
Pražský svaz ma|ého fotbaIu
odvoIací a revízní ko m ise

RozHoDNUTí oDVoLAcí A REVENí KoMlsE
č. 01/P-2016

odvo|acÍ a revizní komise PraŽského svazu malého fotbalu (dá|e jen oRK) Ve s|oŽení
stěpán Kout (předseda)' Ladis|av sa|Vet a Roman Pekárek (č|enoVé) projedna|a odvolání
druŽstva Kopanda team Fc proti rozhodnutí sportovně technické a disciplinární komise
Pražského svazu ma|ého fotba|u (dá|e jen STDK) ze dne 20'9.2016, a po seznámení
č|enů komise se Všemi podk|ady rozhodla Vsouladu s Discip|inárním řádem Pražského
svazu malého fotbaIu. č|ánek 27. odst. 2

potvrdit rozhodnutí sTDK

zdůvodnění rozhodnutí:
z dokumentace discip|inárního řízení STDK, z Rozpisu pÍskání 7.F Hanspau|ské |igy
azV|astního vy,iádření zástupce vedoucího družstva Kopanda team Fc zjisti|a oRK'
Že druŽstvo Kopanda team Fc nezajisti|o h|avního rozhodčiho a jeho asistenta ke třem
utkáním' k jejichŽ řízení bylo určeno de|egací rozhodčích, čímž se dopusti|o discip|inárního
provinění pod|e Soutěžního řádu PsMF, kapito|a |V', č|' 14' odst. 1, bod j).

Pod|e Propozic soutěŽe pro Hanspau|skou |igu, sezóna Podzim 2016, bod 8, je toto
discip|inární provinění trestáno celkovým odečtem 6 bodů a ce|kovou pokutou 1'200,- Kč.
Ustanovení Propozic soutěže neumoŽňuje VariabiIitu discip|inárního trestu'

oRK dá|e konstatuje' Že družstvo Kopanda team Fc by|o již V minulosti za toto
discip|inární provinění trestáno V sezónách Jaro 2008, Podzim 2008 a Jaro 2011.

Vzh|edem kVýše uvedeným skutečnostem oRK nenalez|a na Verdiktu STDK Žádné
pochybenía p|ně se ztotožňuje s vyneseným trestem'

Protože oRK' jako odvo|acíorgán, nezrušiIa rozhodnutí sTDK, propadá pod|e ustanovení
Discip|inárního řádu Ps|\,lF' kapito|a V|', ě|. 25' odst.4, odvo|ací pop|atek Ve Výši
stanovené V sPPo Ve prospěch PsMF'

V Ptaze, 27.'10.2016

Za ORK PSMF:
stěpán Kout
předseda

PSMF' z'ú.
\Č o31i|647

u Nolýoh Ýil 2ó1945
100 00 P!lb. l0
T.l.t 274 8?2 596

Poučení: Pod|e Discip|inárního řádu PraŽského svazu
je rozhodnutí odvo|acÍ a revizní komise PraŽského svazu
orgánu konečné a ne|ze se proti němu odvo|at'

ma|ého fo tba|u ,  č| .27 ' '  ods t .6 '
ma|ého fotba|u jako odvolacího


