
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OKF DĚČÍN ZE DNE 12.10. 2018 

 

Disciplinární komise  OKF Děčín na svém zasedání dne 12.10. 2018 projednala trest pro hráče týmu 

FC Mexico Děčín (ID 4210042 )  Tibora Pihika (ID 84062153) 

1. Popis události: jmenovaný hráč ve 25. minutě utkání  č. OA1O602  Bílý Balet Děčín – FC Mexico 

Děčín nakopl úmyslně  mimo hru  hráče soupeře do hrudi. Rozhodčí mu udělil ČK a poté ukončil 1. 

poločas. Vyloučený hráč bez známky protestu  odcházel ze hřiště. Najednou se otočil, šel ke střídačce 

soupeřícího mužstva  a tam napadl pěstmi do hlavy hráče Bílého Baletu Lubomíra Janouška (ID 

74091498)  který si jen stačil po prvních ranách zakrýt obličej. Nastala nepřehledná situace a rozhodčí 

utkání Miroslav Dostál (ID 44080044) proto aby chránil zdraví hráčů utkání ukončil. Vše je uvedeno 

v Zápise o utkání. 

2. Rozhodnutí DK: Hráč FC Mexico Děčín (ID 4210042)  Tibor Pihik (ID 84062153 ) se dle bodu  8.c 

příkladového sazebníku trestů Disciplinárního řádu Svazu futsalu ČR trestá zastavením závodní 

činnosti do  02.10. 2019 a pokutou 200 Kč.  

Týmu FC Mexico Děčín (ID 4210042) byla dle stejného sazebníku trestů bod  2.a udělena důtka. 

Trest za předčasné ukončení zápasu byl řešen samostatně. 

Výklad DK: Disciplinární komise bude vždy  tvrdě trestat fyzické útoky proti hráčům, pěstní a jiné 

napadání. V tomto případě jako přitěžující okolnost DK přihlídla k tomu, že se tak stalo o přestávce 

utkání a po udělení červené karty. Takovéto jednání do futsalu vůbec nepatří a DK jej odsuzuje. 

Pokud by se mělo podobné jednání opakovat bude udělen trest na horní hranici sazebníků trestů 

nejen hráči/hráčům, ale i družstvu. 

3. Možnost odvolání: proti tomuto  rozhodnutí  je možno podat odvolání k DK KKF Ústín/L. Odvolání 

je  nutno podat dle článku 25. Disciplinárního řádu Svazu futsalu ČR do 15 dnů od doručení tohoto 

rozhodnutí   spolu s poplatkem 1000 Kč. 

 

 

 

v Děčíně  dne 12.10. 2018                                                      Petr Procházka, předseda DK OKF Děčín  

 


