Svazová disciplinární komise SFČR
Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 18/1920 ze dne 8. 1. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
Jiří Prouza, předseda,
Daniel Slanina, člen,
Adam Forst, člen.

Dne 8. 1. 2020 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:
1) Lukáši Merklovi (ID 91100335, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto) uložila disciplinární trest
zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného
napomínání hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu
SFČR, který spáchal v utkání 12. kola VARTA futsal ligy 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs. SK
Slavia Praha (O1A1206) hraném dne 20. 12. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku
2019 /2020 v soutěži VARTA futsal liga napomenut žlutou kartou.
2) Danielu Cupákovi (ID 89052083, Belas Brno) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti. na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného napomínání hráče v
soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal
v utkání 12. kola VARTA futsal ligy FC Démoni Česká Lípa vs. Belas Brno (O1A1202) hraném
dne 21.12.2019, tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži VARTA futsal liga
napomenut žlutou kartou.
3) Ivanu Šarkózy (ID 99100227, Belas Brno) uložila disciplinární trest zákazu závodní činnosti
na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného napomínání hráče v soutěžním
ročníku dle ustanovení§ 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utká.tú 12.
kola VARTA futsal ligy FC Démoni Česká Lípa vs. Helas Brno (O1A1202) hraném dne 21. 12.
2019 tím, že byl počtvtté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži VARTA futsal liga napomenut
žlutou kartou.
4) Davidu Molnárovi (ID 88061120, TJ Tatran Jakubčovice) uložila disciplinární trest zákazu
závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za discipfu1ární přečin opakovaného napomínání
hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který
spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Východ" SK Amor Vyškov vs.1J Tatran Jakubčovice (O2V1306)
hraném dne 21. 12. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga
,,Východ" napomenut žlutou kartou.

Svazová disciplinární komise SFČR
5) D anielu Vavrošovi (ID 94042170, TJ Tatran Jakubčovice) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

opakovaného napomínání

hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení§ 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který

spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Východ" SK Amor Vyškov vs. TJ Tatran Jakubčovice (O2V 1306)
hraném dne 21. 12. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga
,,Východ" napomenut žlutou kartou.

6) Vojtěchu Tvrdému (ID 94081778, Dalmach Turnov) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

opakovaného napomínání

hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který

spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Západ" Dalmach Turnov v s. P ampuch Liberec (O2Z1305)
hraném dne 22. 12. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga
,,Západ" napomenut žlutou kartou.

7) Matěji Klierovi (ID 92061826, FC Rapid Úsci nad Labem) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

opakovaného napomínání

hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) D isciplinárního řádu SFČR, který

spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Západ" FC Rapid Ústí nad Labem vs. FC Malibu Mladá Boleslav
(O2Z1304) hraném dne 5. 1. 2020 tím, Že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži
II. liga „Západ" napomenut žlutou kartou.

8) Tomáši Jelínkovi (ID 98020060, FC Rapid Ústí nad Labem) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

opakovaného napomínání

hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení§ 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který

spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Západ" FC Rapid Ústí nad Labem vs. FC Malibu Mladá Boleslav
(O2Z1304) hraném dne 5. 1. 2020 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži
II. liga „Západ" n apomenut žlutou kartou.

9) Martinu Dvořákovi (ID 02020481, FC Rapid Ústí nad Labem) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

opakovaného napomínání

hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR ve

spojitosti s ustanovením§ 51 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 3. kola 1.
Ligy „U17" Baník Chomutov vs. FC Rapid Ústí nad Labem (R.1A0309) hraném dne 15. 12. 2019
tím, že byl potřetí v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži 1. Ligy „U17" napomenut žlutou
kartou.

10) Michalu Jiráskému (ID 93100814, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto) uložila disciplinární trest
zákazu závodní

činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinártú

přečin

narušení řádného

Svazová dis ciplinární komise SFČR
průběhu hry dle§ 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SPČR, který spáchal v utkání 12. kola V ART1\

futsal ligy 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs. SK Slavia Praha (O1A1206) hraném dne 20. 12. 2019
tím, že jako hráč svým jednáním narušil řádný prúběh tím, že zmařil zjevnou pH.ležitosti dosáhnout

branky přestupkem proti pravidlúm futsalu.

11) Denisu Dziubovi (ID 00051322, F C Baník Ostrava) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

přečin vyloučení

pro druhé napomenutí dle

ustanovení§ 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal v utkání 13. kola II. ligy „Východ"
FC Baník Ostrava vs. SKUP Olomo uc, z. s., (O2V/1302) hraném dne 20. 12. 2019 tím, že byl jako
hráč vyloučen

proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

12) Svatopluku Plíškovi (ID 01030993, SK Slavia Praha) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti

na jedno

soutěžní

utkání za disciplinární

vyloučení

pro druhé napomenutí dle

ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „U19"
SK Slavia Praha vs. SK Olympii{
vyloučen

Mělník

(O 1A0406) hraném dne 5. 1. 2019 tím, že jako

hráč

proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

13) Radku Šmejkalovi (ID 00040102, SK Olympík Mělník) uložila disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

na

dvě soutěžní

utkání za disciplinární přečin narušení řádného

průběhu

hry

dle ustanovení§ 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul9"
SK Slavia Praha vs. SK Olympii{

Mělník

(O1A0406) hraném dne 5. l. 2019 tún, že se jako

dopustil tělesného napadení delegované osoby, in concreto osoby rozhodčího, a to tím, že v
hře

do tohoto zezadu

14) Josefu

Gabčovi

hráč

přerušené

strčil.

(ID 93091431, SK Olympik Mělník) uložila disciplinární trest zákazu výkonu

funkce trenéra na 2 týdny za disciplinární přečin narušení řádného průběhu hry dle ustanovení§
47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „U19" SK Slavia Praha
vs. SK Olympik Mělník (O1A4006) hraném dne 5. l. 2019 tím, že jako

člen realizač1úho

týmu, in

conmto trenér, svým jednáním závažným způsobem narušoval řádný průběh hry.

15) Janu Nejedlému (ID 00020155, FC Baník Chomutov) uložila disciplinární trest zákazu
závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin naruše1ú řádného průběhu hry
dle ustanovení§ 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola l. Ligy „U19"
FC Tango Hodonín vs. FC Baník Chomu tov (0410) hraném dne 4. l. 2020 tím, že jako hráč svým
jednáním narušil

řádný průběh

proti pravidlům futsalu.

tím, že

zmařil

zjevnou

příležitosti

dosáhnout branky přestupkem
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16) Tomáši Kuchtovi (ID 02031022, SK Slavia Praha) uložila úhrnný disciplinární trest zákazu
závodní

činnosti

soutěžní

na jedno

utkání za disciplinární

přečiny vyloučení

pro druhé

napomenutí dle ustanovení§ 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR a neoprávnčného nastoupení
k utkání a neoprávněný výkon funkce dle ustanovení§ 56 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které
spáchal ve

vícečinném souběhu,

a to tak, že disciplinárního

napomenutí dle ustanovení§ 50 odst. 1 Disciplinárního

řádu

přečinu vyloučení

pro druhé

se dopustil v utkání 4. kola 1. Ligy

„ U17" SK Slavia Praha vs. SK Olympik Mělník (R1A0406) hraném dne 5. 1. 2020 od 13.10 hod
tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou,
a disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle
u stanovení § 56 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR pak v utkání 4. kola 1. Ligy „U17" SK Slavia
Praha vs. AC Sparta Praha hraném dne 5. 1. 2020 od 15:40, tím že, v tomto utkání jako
neoprávněně

hráč

nastoupil k utkání.

17) Janu Homolovi (ID 94021192, SK Slavia Praha) uložila disciplinární trest zákazu výkonu
funkce vedoucí družstva na jeden týden a trest
přečin neoprávněného

peněžité

pokuty 100,-

Kč

za disciplinární

nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle ustanovení § 56 odst.

3 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7" SK Slavia Praha vs. AC
Sparta Praha (R1A0407) hraném dne S. 1. 2020 od 15:40, tím že v uvedeném utkání jako vedoucí
družstva SK Slavia Praha způsobil neoprávněné nastoupení hráče Tomáše Kuchty (ID 02031022).
Jan Homola a členský klub SK Slavia Praha jsou povinni společně a nerozdílně uhradit peněžitou
pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.
1601116011/0600 (variabilní symbol ID J ana Homoly), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou
disciplinární komisi o zaplacení
stanovené

lhůtě

peněžité

pokuty. Nebude-li disciplinární tret

peněžité

pokuty ve

vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise Janu Homolovi náhradní trest

zákazu výkonu funkce vedoucího družstva na 1 týden.

18) Členskému klubu SK Slavia Praha uložila disciplinární trest kontumace utkání 4. kola 1.
Ligy „U17" SK Slavia Praha vs. AC Sparta Praha (R1A0407) hraném dne 5. 1. 2020, ve kterém
byl stanoven výsledek 0:5, a trest

peněžité

pokuty 500,-

Kč

za disciplinární

přečin

porušení

Soutěžního řádu dle ustanovení§ 77 odst. 1 psím. e) Disciplinárního řádu SFČR, který členský klub

spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7" SK Slavia Praha vs. AC Sparta Praha (R1A0407) hraném dne
5. 1. 2020, tím, že v uvedeném utkání umožnil nastoupení

hráče

Tomáše Kuchty (ID 02031022).

Členský klub SK Slavia Praha je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci

tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČ:R č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského
klubu), a v této

lhůtě vyrozumět

Nebude-li disciplinární trest
disciplinární komise
bodů.

Svazovou disciplinární komisi o zaplacení

peněžité

členskému

pokuty ve stanovené

lhůtě

peněžité

pokuty.

vykonán, ukládá Svazová

klubu SK Slavia Praha disciplinární trest odebrání

tří soutěžních

Svazová disciplinární komise SFČR

19) Pavlu

Kočevskému

(ID 03021181, AC Sparta Praha) uložila úhrnný disciplinární trest z ákazu

závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečiny opakované napomínání hráče
v soutěžním ročníku dle§ 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR ve spojení s ustanovením
§ 51 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR a neoprávněného nastoupení k utkání a neoprávněného
výkonu funkce dle ustanovení § 56 o dst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal ve vícečinném
souběhu,

a to tak, Že disciplinárního

přečinu

opakované napomínání hráče v

soutěžním ročníku

se

dopustil v utkání 3. kola 1. Ligy „U l 7" AC Gamaspol Jeseník vs. AC Sparta Praha (R1A0315)
hraném dne 14. 12.2019, tím, že byl potřetí v soutěžním ročníku 2019/2020 v

soutěži l.

Liga „Ul 7"

napomenut žlutou kartou, a disciplinárního přečinu neoprávněného výkonu funkce dle ustanovení
§ 56 odst. 1 D isciplinárního řádu SFČR v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7" AC Sparta Praha vs. Olympik
Mělník

(R1A0404) hraném dne 5. 1. 2020, tím, že v tomto utkání jako

hráč neoprávněně

nastoupil

k utkání.

20) Jaroslavu Pytlounovi (ID 95010256, AC Sparta Praha) uložila disciplinární trest zákazu
výkonu funkce vedoucí družstva na jeden týden a trest
přečin neoprávněného

disciplinární

nastoupení k utkání a

peněžité

pokuty 100,-

neoprávněný

Kč

za

výkon funkce dle

ustanovení § 56 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7"
AC Sparta Praha vs. Olympik Mělník (R1A0404) hraném dne 5. 1. 2020, tím že v uvedeném utkání
jako vedoucí družstva AC Sparta Praha způsobil neoprávněné nastoupení hráče Pavla Kočevského
(ID 03021181). J aroslav Pytloun a členský klub AC Sparta Praha jsou povinni společně a nerozdílně
uhradit

peněžitou

pokutu do 10

dnů

ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní

účet

SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID Jaroslava Pytlouna), a v této lhůtě vyrozumět

Svazovou disciplinární komisi o zaplacení
pokuty ve stanovené

lhůtě

peněžité

pokuty. Nebude-li disciplinární tret

peněžité

vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise Jaroslavu Pytlounovi

náhradní trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva na 1 týden.

21) Členskému klubu AC Sparta Praha uložila disciplinární trest kontumace utkání 4. kola 1.
Ligy „U17" AC Sparta Praha vs. Olympik
kterém byl stanoven výsledek 0:5, a trest

Mělník

peněžité

(R1A0404) hraném dne 5. 1. 2020, ve
pokuty 500,-

Kč

za disciplinární

přečin

porušení Soutěžního řádu dle ustanovení § 77 odst. 1 psím. e) Disciplinárního řádu SFČR, který
členský klub

spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7" AC Sparta Praha vs. Olympik Mělník (R1A0404)

hraném dne 5. 1. 2020, tím, že v uvedeném utkání umožnil nastoupení

hráče

Pavla

Kočevského

(ID 03021181). Členský klub AC Sparta Praha je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol
ID

členského

klubu), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou disciplinární komisi o zaplacení peněžité

pokuty. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová

Svazová disciplinární komise SFČR
disciplinární komise

členskému

klubu AC Sparta Praha disciplinární trest odebrání

tří soutěžních

bodú.

22) Marco Žigovi (ID 03060071, AC Sparta Praha) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti

na

dvě soutěžní

utkání za disciplinární

přečin

pohoršující, urážlivé nebo ponižující

chování dle§ 48 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 1. Ligy „Ul 7"
SK Slavia Praha vs. AC Sparta Praha (R.1A0407) hraném dne 5. 1. 2020 tím, Že jako
v souvislosti s utkáním

pou7.il hanlivých, pohoršujících, urážlivých,

hráč

provokujících nebo

ponižujících gest VllČÍ soupeři.

23)

Romaně

Mikyskové (ID 92020715, Teguilky SK Viktorie

disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno
neoprávněného

soutěžní

Chlebičov)

uložila úhrnný

utkání za disciplinární přečiny

nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle ustanovení § 56 odst. 1

Disciplinámího řádu SFČR, které spáchala ve vícečinném souběhu v utkání 4. kola 1. Ligy žen
Nástěnky

Brno vs. Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0404) hraném dne 5.1 .2020 od 12.30, a

v utkání 4. kola 1. Ligy žen FC Tango Hodonín vs. T equilky SK Viktorie

Chlebičov

hraném dne 5. 1. 2020 od 10.00, tím, že ve všech uvedených utkáních jako

(U1Z0401)

hráčka neoprávněně

nastoupila k utkání.

24)

Bibianě Ninczové

(ID 88061193, Tequilky SK Viktorie Chlebičov) uložila úhrnný disciplinární

trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečiny neoprávněného
nastoupení k utkání a

neoprávněný

výkon funkce dle ustanovení§ 56 odst. 1 Disciplinárního řádu

SFČR, které spáchala ve vícečinném souběhu v utkání 4. kola 1. Ligy žen Nástěnky Brno vs.
Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0404) hraném dne 5. 1. 2020 od 12.30, a v utkání 4. kola 1.

Ligy žen FC Tango Hodonín vs. Tequilky SK Viktorie Chlebičov (U1Z0401) hraném dne 5. 1. 2020
od 10.00, tím, že ve všech uvedených utkáních jako hráčka neoprávněně nastoupila k utkání.

25)

Evě

Hýlové (ID 60080414, Tequilky SK Viktorie Chlebičov) uložila úhrnný disciplinární trest

zákazu výkonu funkce vedoucího družstva na 2 týdny a

peněžité

pokuty 200,-

Kč

za

disciplinární přečiny neoprávněného nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle
ustanovení§ 56 odst. 3 D isciplinárního řádu SFČR, které spáchala ve vícečinném souběhu v utkání
4. kola 1. Ligy žen Nástěnky Brno vs. Tequilky SK Viktorie Chlebičov (U1Z0404) hraném dne 5.
1. 2020 od 12.30, a v utkání 4. kola 1. Ligy žen FC Tango Hodonín vs. Tequilky SK Viktorie
Chlebičov

vedoucí
hráčky

a

(U1Z0401) hraném dne 5. 1. 2020 od 10.00, tím, že ve všech uvedených utkáních jako

členského

!d ubu Tequilky SK Viktorie

Chlebičov způsobila neoprávněné

nastoupení

Romany Mikyskové (ID 92020715) a hráčky Bibiany Ninczové (ID 88061193). Eva Hýlová

členský

klub Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

jsou povinni

společně

a

nerozdílně

uhradit

peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.

Svazová disciplinární komise SFČR
1601116011/0600 (variabilní symbol ID Evy Hýlové), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou
disciplinární komisi o zaplacení
lhůtě

stanovené

peněžité

pokuty . Nebude-li disciplinární tret

vykonán, ukládá Svazová disciplinárrú komise

Evě

peněžité

pokuty ve

H ýlové náhradní trest zákazu

výkonu funkce vedoucího družstva na 1 týden.

26) Členskému klubu Tequilky SK Viktorie Chlebičov uložila disciplinární trest kontumace
utkání 4. kola 1. Ligy žen FC Tango Hodonín vs. Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0401) hraném dne 5.1. 2020, ve kterém byl stanoven výsledek 5:0, a 4. kola 1. Ligy žen
Nástěnky

Brno vs. Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0404) hraném dne 5. 1. 2020, ve

kterém byl stanoven výsledek 5:0, a trest peněžité pokuty 1.000, -

Kč,

za disciplinární přečiny

porušení Soutěžního řádu dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. e) Disciplinárního řádu SFČR, které
členský klub

spáchal vevícečinném souběhu v utkání 4. kola 1. Ligy žen Nástěnky Brno vs. Tequilky

SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0404) hraném dne 5. 1. 2020 od 12.30, a v utkání 4. kola 1. Ligy žen

FC Tango Hodonín vs. Tequilky SK Viktorie

Chlebičov

(U1Z0401) hraném dne 5. 1. 2020 od

10.00, tím, Že ve všech uvedených utkáních umožnil nastoupení

hráčky

Romany Mikyskové (ID

92020715) a hráčky Bibiany Ninczové (ID 88061193). Člensk-ý klub Tequilky SK Viktorie
Chlebičov

je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí

na bankovrú účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského klubu), a v této lhůtě
vyrO?:umět

peněžité

Svazovou rlisr.iplinární komisi o zaphceni peněžité pokuty. Nebude-li disciplinární trest

pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise členskému klubu

Tequilky SK Viktorie Chlebičov disciplinární trest odebrárú tří soutěžních

bodů.

Poučení:

D le ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání
disciplinárního přečinu doručena dnem následujícím po dni zveřejnění této písemnosti na Úřední
desce.

Dle ustanovení§ 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydárú
odůvodnění

rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního

stupně,

pokud je proti

němu

podáno

odvolání, je uhrazen poplatek za od volání podle § 2 Piílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a
odvolatel

současně

s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění

Dle ustanovení§ 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li
odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

Svazová disciplinární komise SFČR
V Praze dne 8. 1. 2020

jf~
Daniel Slanina
člen

Svazová disciplinární komise

