FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017139396
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dvořák Antonín (84092056)

Klub:

6270021  Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice

Soutěž:

2016627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Suchohrdly A  Blížkovice B ,2016627A2A2604

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Dvořák Antonín je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 67´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením mímo PÚ (brankář) za což se podle § 43 DŘ FAČR ve
spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 17.06.2017 11:17

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 22.06.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017139397
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dvořák Václav (81080109)

Klub:

6270021  Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice

Soutěž:

2016627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Suchohrdly A  Blížkovice B ,2016627A2A2604

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Dvořák Václav je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 67´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 17.06.2017 11:28

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 22.06.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017139398
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Golčiter Kamil (84021045)

Klub:

6270471  Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi, spolek

Soutěž:

2016627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A - Suchohrdly u Miroslavi ,2016627A2B2602

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Golčiter Kamil je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 44´ a 80´ obdržel ŽK a následně ČK za 2x bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 18.06.2017 11:33

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 22.06.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017139399
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Obůrka Libor (83040198)

Klub:

6270071 - FC Mramotice z.s.

Soutěž:

2016627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Mramotice - Micmanice ,2016627A2A2601

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Obůrka Libor je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 80´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 19.06.2017 11:39

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 22.06.2017

