FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155133
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horký Tomáš (70010932)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Branišovice  Miroslav C ,2017627A3B1505

ROZHODLA TAKTO:
hráč Horký Tomáš je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 55´ a 60´ 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
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.04.2018 12:19

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155131
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Lukas Marek (87042081)

Klub:

6270471  Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi, spolek

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Skalice - Suchohrdly u Miroslavi ,2017627A2B1706

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Lukas Marek je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 70´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře
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 16.04.2018 12:14

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155130
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ondrůšek Boris (83111428)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Horní Kounice B  Troskotovice ,2017627A2B1705

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Ondrůšek Boris je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 34´ a 88´ obdržel ŽK a následně ČK za
,
- kritiku HR bez hanlivých výroků
- zakopnutí míče v přerušené hře
za což se podle § 46, 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 15.04.2018 12:06

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155144
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270421 - TJ Pavlice, z.s.

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo mladších žáků 7+1 družstva Pavlic pro disciplinární přečin odhlášení družstva ze soutěže.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Pavlice 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
mladších žáků 7+1 ze soutěže.
za což se podle § 69 odst.2 písm.a) DŘ v souladu s ustanovením § 38 DŘ ukládá trest :
vyloučení družstva ml. žáků 7+1 ze soutěže
a peněžitá pokuta ve výši 5.000,Kč.
Současně se v souladu s ust. § 38 odst.3 DŘ ponechává na rozhodnutí STK OFS Znojmo, kde bude družstvo ml. žáků 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 tyto řešit v souladu se SŘ a RFS OFS Znojmo

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

100,-

ODŮVODNĚNÍ:

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155129
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Svoboda Kamil (86051302)

Klub:

6270021  Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Blížkovice B ,2017627A2A1702

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Svoboda Kamil je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 79´ obdržel ČK za surovou hru,, když zezadu v souboji o míč kopl soupeře v nepřerušené hře. Hráč utkání dohrál
za což podle § 42 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 15.04.2018 11:57

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155146
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Prosiměřice B  Trstěnice ,2017627A3B1504

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Trstěnic pro disciplinární přečin porušení soutěžního řádu pro pokles hráčů pod 7.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Trstěnice 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
jeho zaviněním došlo k předčasnému ukončení utkání v důsledku toho, že počet hráčů jeho družstva poklesl pod povolený počet dle
pravidel fotbalu
za což se podle § 69 odst.1 písm.f) DŘ v souladu s ustanovením § 36 DŘ a § 20 DŘ ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho
družstva 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře ( Prosiměřice B) a
 peněžitá pokuta 1.500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

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: 19.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155140
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  VrbovecDyjákovičky B ,2017627A3A1501

ROZHODLA TAKTO:
STK předáva do DK družstvo Vrbovec  Dyjakovičky pro nedostavení se k utkání s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Hl.
Mašůvky
Rozhodnutí DK
Klub FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky z.s. je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva k soutěžnímu utkání bez závažných důvodů řádně po uplynutí čekací
doby stanovené Pravidly fotbalu.
za což se oddílu FK VrbovecDyjákovičky podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2. 500,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání kontumuje dle § 36 ods.1 DŘ spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět aby byl stanoven výsledek jeho
družstva 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře (Hluboké Mašůvky)
Současně se klub FK VrbovecDyjákovičky upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání
(Hluboké Mašůvky) dle § 49 odst.7) SŘF a dle RFS OFS Znojmo modifikace § 49 odst. 7, písm.a ), ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto
rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

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: 19.04.2018

