FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159671
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Fila Martin (81021584)

Klub:

6270481 - TJ Suchohrdly z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice  Suchohrdly ,2017627A1A2207

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Fila Martin je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 86´ a 88´ obdržel ŽK a následně ČK za
,
- kritika HR bez hanlivých výrazů
- 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 20.05.2018 18:08

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018154204
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Gruna Martin (91032595)

Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Jamolice - Oleksovice ,2017627A2B1605

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Martin Gruna je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 78´  obdržel ČK za zvlášť hrubé tělesné napadení protihráče, kdy jej udeřil loktem do nosu v přerušené hře. Hráč utkání dohrál.
za což se podle § 48, odst. 3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 8 soutěžních utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Podmínka do:

30.09.2018 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: 12.04.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159678
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Chvalovice  Hostěradice ,2017627A1A2203

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Hostěradic pro porušení soutěžního řádu. Pokles hráčů po povolený počet
Rozhodnutí DK
Klub TJ Družstevník Hostěradice muži 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 ( Chvalovice) a
 peněžitá pokuta 2.500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159672
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Indra Lukáš (79111466)

Klub:

6270591  TJ Višňové z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Višňové A  FK Znojmo B ,2017627A1A2206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Indra Lukáš 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 33´ mu byla jako hráči na lavičce pro náhradníky pro opakovanou kritiku HR bez hanlivých výroků udělena ŽK. Po jejím udělení užil vůči
HR opakovaně urážlivé a pohoršující výroky provedených zvlášť hrubým způsobem, za což mu byla udělena ČK. Následně po opuštění
prostoru pro náhradníky do prostoru tribuny pokračoval nevhodnými výroky na adresu HR.
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce a pobytu na hráčské lavičce ve všech
funkcích na 7 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 7 od 21.05.2018 18:17

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159677
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Prosiměřice A  Jamolice ,2017627A2B2207

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jamolice pro nedostavení se k utkání s navrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Prosiměřice A
Rozhodnutí DK
Klub Jamolice  muži je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), pro nenastoupení družstva k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu.za což se oddílu TJ Jamolice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2500,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 (Prosiměřice A)
Dále se klub Jamolice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Prosiměřice) 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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159680
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kalabis David (80060539)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Dobšice B  Starý Petřín ,2017627A1A2201

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kalabis David je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 64´ a 87 obdržel ŽK a následně ČK za
,
 bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
 zmaření slibně se rozvíjející akce 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 21.05.2018 19:36

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: 24.05.2018

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,-

Podmínka do:

30.11.2018 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: 03.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159845
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kříž Pavel (95110709)

Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky B  Konice ,2017627A3A2001

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vrbovec/Dyjákovičky B pro neoprávněné nastoupení hráče Chvalovic KŘÍŽ Pavel, ID 95110709 s návrhem na
kontumaci utkání ve prospěch družstva Konice. Materiály z šetření jsou uloženy u STK.
Rozhodnutí DK:
Kříž Pavel je vinen disciplinárním přečinem dle §50 Disciplinárního řádu FAČR (dále jen DŘ), když jako hráč registrovaný za klub
Chvalovice neoprávněné nastoupil k utkání č. 2017627A3A2001 za klub FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s., za což se hráči podle § 50,
odst. 1 DŘ ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně.
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst. 8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu (
VrbovecDyjákovičky )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.05.2018 22:11

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159685
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Lyczak David (89090364)

Klub:

6270321  TJ Loděnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Miroslav C  Loděnice ,2017627A3B2005

ROZHODLA TAKTO:
je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 25´ a 81´ obdržel ŽK a následně ČK za 2x bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 21.05.2018 21:02

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159675
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Přibyl Roman (73080670)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Dobšice B  Starý Petřín ,2017627A1A2201

ROZHODLA TAKTO:
Asistent hostů č.1 Roman Přibyl 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´ byl vykázán jako asistent č.1 z lavičky pro náhradníky družstva za opakované, pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť
hrubými výroky vůči HR a AR 1 s následným
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest
 zákaz výkonu funkce asistenta a zákaz pobytu na hráčské lavičce ve všech funkcích na 6 soutěžních utkání nepodmíněně
a současně se uděluje peněžitá pokuta ve výši 2.000,Kč
Oddíl St. Petřína se upozorňuje na ust. § 20 odst.8 DŘ na povinnost úhrady společně a nerozdílně klubu a pachatele

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 21.05.2018 19:01

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159895
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sácký Petr (74030753)

Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky B  Konice ,2017627A3A2001

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vrbovec/Dyjákovičky B pro neoprávněné nastoupení hráče Chvalovic KŘÍŽ Pavel, ID 95110709 s návrhem na
kontumaci utkání ve prospěch družstva Konice. Materiály z šetření jsou uloženy u STK.
Rozhodnutí DK
VD Sácký Petr je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle § 50 Disciplinárního
řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče k utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče Kříž Pavel ID 95110709 hráč Sportovní klub Chvalovice, z.s.na registraci hráče domácího
klubu Aleš Bálka ID 98010939
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 4 soutěžních utkání nepodmíněně
peněžitá pokuta ve výši 2.000, Kč
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu (
VrbovecDyjákovičky )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.05.2018 08:40

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159479
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šimík Jiří (94040068)

Klub:

6270071 - FC Mramotice z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary - Mramotice ,2017627A2A2205

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Šimík Jiří 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 89´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubým výrokem 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

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 20.05.2018 19:49

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159673
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šimka Radek (75031572)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2017627C2A  SPORTIKA Okresní přebor dorostu

Zápas:

Přímětice  Štítary ,2017627C2A0401

ROZHODLA TAKTO:
V 80 min. byl HR vykázán z lavičky pro náhradníky družstva VD oddílu Sokola Štítary, Radek Šimko, pro kritiku HR bez vulgárních výrazů
V souladu s ustanovením § 99 b DŘ FAČR, disciplinární orgán skutek, pro který je vedeno disciplinární řízení zastavuje, neboť skutek
není disciplinárním přečinem

UDĚLENÉ TRESTY:

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018158910
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E2F  STARNET Okresní soutěž žáků skupina B  JARO 2018

ROZHODLA TAKTO:
Klub TJ Sokol Troskotovice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), kdy klubu TJ Sokol Troskotovice, družstvu žáků hrajících v soutěži STARNET Okresní soutěž žáků skupina B 
roč.201718, byly v jednom soutěžním ročníku uloženy tři disciplinární tresty kontumace utkání podle §56 odst. 2 DŘ FAČR (rozhodnutí
DR2018154207, DR2018157894 a DR2018158875),
za což se podle §38 a § 56, odst. 4 DŘ FAČR družstvo věkové kategorie starších žáků Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice vylučuje
ze soutěže STARNET Okresní soutěž žáků skupina B  JARO 2018, org. jednotka Znojmo, a uděluje finanční pokuta 6.000,Kč, která bude
řešena sběrnou fakturou klubu
V případě přihlášení výše uvedeného vyloučeného družstva do soutěže v přístím soutěžním ročníku ponechává DK na rozhodnutí STK
OFS Znojmo zařazení do soutěže v novém ročníku.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

6 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 24.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018159842
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky B  Konice ,2017627A3A2001

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vrbovec/Dyjákovičky B pro neoprávněné nastoupení hráče Chvalovic KŘÍŽ Pavel, ID 95110709 s návrhem na
kontumaci utkání ve prospěch družstva Konice. Materiály z šetření jsou uloženy u STK.
Rozhodnutí DK:
Klub FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s. je vinen disciplinárním přečinem dle §69 Disciplinárního řádu FAČR (dále jen DŘ), když umožnil
neoprávněné nastoupení hráče KŘÍŽ Pavel, ID 95110709, který je registrovaný za klub Chvalovice, za což se FK Aditeg Vrbovec
Dyjákovičky, z.s. podle § 69, odst. 1 DŘ FAČR uděluje finanční pokuta 3000,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 (Konice)
Dále se potrestaný klub upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Konice) 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:

3 000,-

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: 24.05.2018

DK v souvislosti s utkáním
Znojemské
22
Kolo:
pivo Okresní
přebor muži
A1A
Číslo:
Ćíslo utkání: 2017627A1A2206
2017
20.05.2018 16:30
Ročník:
Den:
Mezi družstvy Višňové a FK Znojmo B
Soutěž:

zahajuje dle 89 DŘ disciplinárním řízením
S členem FAČR Jiřím Adámkem ID77121058 a oddílem Višňové
Kdy p. Adámek Jiří měl vůči HR z prostoru tribuny, jako pořadatel, který měl oblečenou
vestu, urážet HR vulgárními výroky provedených zvlášť hrubým způsobem. Po upozornění
HR sundal pořadatelskou vestu a jako divák pokračoval ve vulgárních urážkách HR
provedených zvlášť hrubým způsobem a po utkání použil vůči HR vyhrůžek
Přičemž dle § 5 odst.4 DŘ členové FAČR nesou disciplinární odpovědnost za své jednání i
mimo utkání k němuž jsou nominováni a jednání se dopustil v souvislosti s utkáním řízeným
FAČR)
Oddíl Višňové pak za porušení povinnosti pořadatelského klubu
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi DK předvolává na své příští zasedání konané dne
31.5.2018 v 15:30 na OFS Znojmo tyto osoby:
Z oddílu Višňové
- Jiřího Adámka ID 77121058
- hráče Indra Lukáš ID 79111466
- hlavního pořadatele utkání Coufal Jan
- písemné vyjádření oddílu Višňové k incidentu
HR p. Šachl Jiří
- zašle písemné vyjádření k celému incidentu a identifikaci podezřelého nebo se dostaví na
zasedání DK
Za účast a vyrozumění výše uvedených osob (s výjimkou HR) spoluodpovídá oddíl.
V případě nesplnění výše uvedeného bude DK postupovat v souladu s § 61 písm. a DŘ.
Dále upozorňuji na ust. § 91 DŘ

Za DK OFS Znojmo předseda: JUDr. Milan Kvapil

