FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160901
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Adámek Jiří (77121058)

Klub:

6270591  TJ Višňové z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Višňové A  Suchohrdly ,2017627A1A1002

ROZHODLA TAKTO:
Potrestanému byl uložen rozhodnutím DK OFS Znojmo č. DR2017147165 podmíněný trest zákazu činnosti 2 soutěžních zápasů do
29.6.2018. V době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti se potrestaný dopustil dalšího disciplinárního přečinu
a tedy DK OFS Znojmo rozhoduje, že Jiří Adámek zbytek podmíněně uloženého trestu ve výměře 2 SÚ vykoná.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 31.05.2018 13:43

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160621
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Golčiter Kamil (84021045)

Klub:

6270471  Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi, spolek

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vlasatice - Suchohrdly u Miroslavi ,2017627A2B2303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Golčiter Kamil je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 63´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení do soupeře v přerušené hře za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve
spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 28.05.2018 09:24

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160788
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hladký Jiří (66040405)

Klub:

6270101  SK1934 Dobřínsko ,spolek

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Petrovice  Dobřínsko ,2017627A3B2104

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Jiří Hladký je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 16´ obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 70´ 2 ŽK následně ČK opětovně za kritiku HR bez hanlivých výrazů
,
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 28.05.2018 09:27

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160791
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Juráček Pavel (82011766)

Klub:

6270321  TJ Loděnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Loděnice  Rybníky ,2017627A3B2103

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Juráček Pavel 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 70´ 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 28.05.2018 09:35

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160823
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kohút Pavel (90010382)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Únanov A  Starý Petřín ,2017627A1A2307

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kohút Pavel je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 60´ obdržel ČK za surovou hru  prudké vrážení do zad soupeře v nepřerušené hře bez snahy hráč míčem v souboji o míč
Po udělení ČK vyhrožoval HR fyzickým napadením. Po skončeni utkání pokračoval ve výhrůžkách a současně použil vůči HR hanlivých
výroků provedených zvlášť hrubým způsobem
,
za což se podle § 45 odst.2) DŘ a dle § 42, odst. 1 DŘ a ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 8
soutěžních utkání
a peněžitá pokuta ve výši 1.000.Kč.
Současně se klub Starý Petřín upozorňuje na spoluodpovědnost při uhradě peněžité pokuty (§20 odst.8 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 8 od 28.05.2018 10:17

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160620
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Skalák Václav (90032083)

Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vlasatice - Suchohrdly u Miroslavi ,2017627A2B2303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Skalák Václav je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 61´ a 63 obdržel ŽK a následně ČK za
 kritka R bez hanlivých výrazů ,
 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 28.05.2018 09:21

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160806
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Bronislav (93100999)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Únanov A  Starý Petřín ,2017627A1A2307

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Sobotka Bronislav je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 5´ obdržel ŽK a v 36´ 2 ŽK následně ČK za 2x bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře
Po udělení ČK prudce vrazil do HR a následně použil vůči delegované osobě urážlivých výroků provedených zvlášť hrubým způsobem
spojených s vyhrožováním
,
za což se podle § 46 odst.1) DŘ a dle § 45, odst. 1 DŘ a § 48 odst.2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní
činnosti na 9 soutěžních utkání
a peněžitá pokuta ve výši 2.000.Kč.
Současně se klub Starého Petřína upozorňuje na spoluodpovědnost při uhradě peněžité pokuty (§20 odst.8 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 9 od 28.05.2018 09:53

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: 31.05.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160794
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270501  TJ Sokol Šanov, z.s.

Soutěž:

2017627E2F  STARNET Okresní soutěž žáků skupina B  JARO 2018

Zápas:

Moravský Krumlov/Rakšice  Šanov ,2017627E2F0802

ROZHODLA TAKTO:
Klub TJ Sokol Šanov z.s. 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.
za což se oddílu Šanov. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 800,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 (Moravský Krumlov/Rakšice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Současně se klub Šanova upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Moravský
Krumlov/Rakšice) dle RFS OFS Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

800,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

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: 31.05.2018

