FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156921
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Binder Jan (98110588)

Klub:

6270561  FCC SK ÚNANOV, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky A  Únanov B ,2017627A2A1904

ROZHODLA TAKTO:
Je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 49´ obdržel ČK za zmaření brankové příležitosti soupeře úmyslným podražením mimo PÚ
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 30.04.2018 12:48

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156938
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Fiala Jiří (98070485)

Klub:

6270561  FCC SK ÚNANOV, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Práče A  Únanov A ,2017627A1A1406

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Fiala Jiříš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 82´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení do soupeře v přerušené hře (oplaceni)
za což se podle § 48/1 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 02.05.2018 13:20

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018155741
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hubáček Vojtěch (90032090)

Klub:

6270281  Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jiřice  Čejkovice ,2017627A3C1605

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Hubáček Vojtěch 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 65´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči R
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Podmínka do:

30.06.2018 00:00

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: 26.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156919
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Jeřábek Lubomír (84111439)

Klub:

6270681  SK BAYERN Křepice, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Křepice ,2017627A2A1903

ROZHODLA TAKTO:
hráč Jeřábek Lubomír je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 20´ a 69´ 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 29.04.2018 12:41

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156935
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kosec Roman (92110978)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Práče A  Únanov A ,2017627A1A1406

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kosec Roman je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když: v 82´ obdržel ČK za HNCH  prudké udeření soupeře míčem do obličeje v přerušené
hře jako reakci na předchozí nedovolený zákrok na jeho osobu.. Soupeř utkání dohrál,
.za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 02.05.2018 13:06

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156992
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mejstřík David (94020234)

Klub:

6270281  Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jiřice  Čejkovice ,2017627A3C1605

ROZHODLA TAKTO:
Původní rozhodnutí:
Hráč Mejstřík David 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 87´ 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 4 soutěžní utkání nepodmíněně
Rozhodnutí DK: žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 2 SÚ se nevyhovuje.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156912
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Minář Lukáš (85091053)

Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Bohutice - Jamolice ,2017627A2B1902

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Minář Lukáš 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
49 min. obdržel 1 ŽK za bezohledné podražení v souboji o míč. V 78 min. obdržel 2 ŽK a následně ČK za zakopnutí míče. Po udělení ČK
použil vůči HR pohoršující a urážlivé výroky provedené zvlášť hrubým způsobem, za což se podle § 45/2 DŘ FAČR a dle § 46/1 DŘ a ve
spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 29.04.2018 11:51

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156927
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Obořil Tomáš (89100881)

Klub:

6270081  TJ Slávie Damnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Damnice  Práče B ,2017627A3C1202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Obořil 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 6´ a 72´ obdržel ŽK a následně ČK za
 úmyslné hraní rukou ,
- 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 02.05.2018 13:01

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156918
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Řezáč Jaroslav (93030724)

Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Bohutice - Jamolice ,2017627A2B1902

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Řezáč Jaroslav 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 90´ obdržel ČK, kdy použil vůči HR urážlivé a pohoršující výroky
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na dvě soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 29.04.2018 12:37

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156947
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270541  Fotbalový klub  FC Tavíkovice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Tavíkovice  Miroslav C ,2017627A3B1704

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Tavikovic pro disciplinární přečin porušení soutěžního řádu pro pokles hráčů pod 7
Rozhodnutí DK
Klub Fotbalový klub  FC Tavíkovice, 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  Miroslav C
 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:

0:3

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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018156924
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Železný Petr (90032005)

Klub:

6270791  SK Vranov nad Dyjí, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  Vranov nad Dyjí ,2017627A3A1702

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Železný Petr je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 86´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnuti soupeře v nepřerušené hře do oblasti kotníku mimo souboj o míč za což se
podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání
Soupeř utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 30.04.2018 12:56

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: 03.05.2018

DK zahajuje disciplinární řízení v souladu s utkáním 2017627A2A1406 mezi družstvy mužů
Mramotice – Šatov B ze dne 1.5.2018, při kterém došlo ke zranění hráče domácích ( úmyslný úder
loktem do oblasti hlavy v nepřerušené hře mimo souboj o míč), Erika Hagenhofera hráčem hostí
Romanem Bartákem, na základě kterého byla přivolána RZS Znojmo, která odvezla zraněného
k ošetření. Hráč utkání nedohrál
Hráči Bartákovi byla za zákrok vůči zraněnému protihráči udělena v 74´ ČK.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi DK předvolává na své příští zasedání konané dne
10.5.2018 v 15:30 na OFS Znojmo tyto osoby:

1. Z oddílu Tatran Šatov:
- hráč Roman Barták
- písemné vyjádření kapitána družstva hostí k výše uvedenému incidentu
- písemné vyjádření VD družstva hostí
2. Z oddílu Mramotice :
- hráč Hagenhofer Erik ( v případě, že zdravotní stav jmenovaného neumožňuje dostavit se
osobně, postačí zaslat písemné vyjádření k celému incidentu )
- písemné vyjádření kapitána družstva domácích
- písemné vyjádření VD družstva domácích
- zraněný hráč ( Hagenhofer Erik, případně oddíl Mramotic zajistí aktuální lékařskou zprávu
včetně vyjádření, zda zranění napadeného omezovalo v obvyklém způsobu života a pokud
ano, na jak dlouho a jak, případně zda tento je, či není schopen výkonu sportovní činnosti
na dobu delší než 6 týdnů.

Pozn. požadovaná vyjádření a zprávy je nutno zaslat do DK nejpozději do 9.5.2018
Pokud se některá z účastněných stran chce nad rámec výše uvedených skutečností dostavit na
zasedání DK, může tak učinit ve výše uvedeném termínu.

V případě nesplnění výše uvedených požadavků bude DK postupovat v souladu s DŘ

Ve Znojmě dne 3.5.2018

Za DK OFS Znojmo předseda :
JUDr.Kvapil Milan

