FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018153415
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK disciplinární přečin odhlášení družstva dorostu ze soutěže
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Božice z.s je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím, že odhlásil družstvo dorostu ze soutěže.
za což se podle § 69 odst.2 písm.a) DŘ v souladu s ustanovením § 38 DŘ ukládá trest :
vyloučení družstva dorostu ze soutěže
a peněžitá pokuta ve výši 6. 000,Kč.
Současně se v souladu s ust. § 38 odst.3 DŘ ponechává na rozhodnutí STK OFS Znojmo, kde bude družstvo dorostu Božic oprávněno
startovat v následujícím soutěžním ročníku
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ )
Případné náhradu poškozených je nutno případně tyto řešit v souladu se SŘ a RFS OFS Znojmo

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

6 000,-

Poplatek DK:

100,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 24 odst. 2 Procesního 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: 05.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018153072
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pechal Stanislav (82121386)

Klub:

6270201  TJ Hrabětice z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Hrabětice  Damnice ,2017627A3C1305

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Stanislav Pechal 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 11 a 31´  obdržel 2xŽK a následně ČK za kritiku AR a R bez hanlivých výrazů; po udělení ČK pokračoval v kritice R, čímž se dopustil
pohoršujících výroků vůči R,
za což se podle § 45, odst. 1 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 02.04.2018 11:49

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: 05.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018153065
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vrba František (70120210)

Klub:

6270511  SK Tatran Šatov, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Šatov B  Blížkovice B ,2017627A2A1503

ROZHODLA TAKTO:
Hráč František Vrba je vinen disciplinárním přečinem Narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 63´  obdržel ČK za zabránění soupeřovu družstvu dosáhnout branky úmyslnou hrou rukou 1m od brankové čáry,
za což se podle § 43, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání
nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.04.2018 11:24

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: 05.04.2018

