FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018157791
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Petz Matyáš (02121168)

Klub:

6270741  TJ Sokol Přímětice

Soutěž:

2017627C2A  SPORTIKA Okresní přebor dorostu

Zápas:

Přímětice  Hostěradice ,2017627C2A0201

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Petz Matyáš je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 36´ a 48´ obdržel ŽK a následně ČK za
- zakopnutí míče v přerušené hře ,
- 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:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.05.2018 10:42

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: 10.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018157799
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ševčík Radek (99081163)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627C2A  SPORTIKA Okresní přebor dorostu

Zápas:

Přímětice  Hostěradice ,2017627C2A0201

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Ševčík Radek je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 32´ a 59´ obdržel ŽK a následně ČK za
- zakopnutí míče v přerušené hře ,
- 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:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.05.2018 10:50

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: 10.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018157894
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E2F  STARNET Okresní soutěž žáků skupina B  JARO 2018

Zápas:

Olbramovice - Troskotovice ,2017627E2F0502

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Troskotovic s návrhem kontumaci utkání ve prospěch Olbramovic.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Troskotovice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva žáků k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu. Tohoto přečinu se dopustil klub opakovaně.
za což se oddílu TJ Sokol Troskotovice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2.000,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 (Olbramovice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Současně se klub TJ Sokol Troskotovice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání
(Olbramovice) dle čl.24 odst.1 RFS OFS Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

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: 10.05.2018

DK v souvislosti se zahájeným disciplinárním řízením 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 17.5.2018 v 15:30 na OFS Znojmo tyto osoby:

Z oddílu Mramotice :
- AR1 Kredatus Vojtěch ID 61070376 – osobní účast je povinná. V případě
nedostavení se bude postupovat v souladu s DŘ ( § 61 písm. a DŘ )
-

-

zraněný hráč ( Hagenhofer Erik, případně oddíl Mramotic zajistí aktuální
lékařskou zprávu datovanou nejpozději k 10.5.2018 případně k datu ukončení
léčení, ze které bude patrno na jak dlouho zraněný hráč byl omezen v obvyklém
způsobu života a jakým způsobem.
Zprávu je nutno předložit v českém jazyce. V případě, že hráč je veden
v evidenci lékaře v Rakousku, si hráč zajistí překlad do jazyka českého, který
předloží DK nejpozději do 16.5.2018

Ve Znojmě dne 10.5.2018

Za DK OFS Znojmo předseda :
JUDr.Kvapil Milan

