FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018160902
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  FK Znojmo B ,2017627A1A2206

ROZHODLA TAKTO:
Jiří Adámek je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám dle §45
Disciplinárního řádu FAČR (dále jen DŘ), když:
jako divák a člen FAČR zvlášť hrubě opakovaně urážel a vyhrožoval HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23, §24 DŘ FAČR ukládá trest zákazu závodní činnosti, zákaz výkonu funkce ve všech
funkcích a zákaz pobytu na hráčské lavičce ve všech funkcích na 6 měsíců nepodmíněně
a peněžitý trest 5.000,Kč
Současně se klub Višňové upozorňuje na spoluodpovědnost při uhradě peněžité pokuty (§20 odst.8 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

07.12.2018 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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161833
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Halačka Dominik (94080172)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Hostěradice ,2017627A1A2402

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Dominik Halačka je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 50´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnuti soupeře v nepřerušené hře ze do nohy bez možnosti hrát míčem za což se
podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání nepodmíněně
Soupeř utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 03.06.2018 09:56

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161871
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hrušák Aleš (97030296)

Klub:

6270851  Sportovní klub Olbramkostel,z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky B  Olbramkostel ,2017627A3A2201

ROZHODLA TAKTO:
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 88´ kritika AR1 v přerušené hře s hanlivým výrazem
za což se podle § 45/1 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 03.06.2018 11:44

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161872
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kala Patrik (97060217)

Klub:

6270851  Sportovní klub Olbramkostel,z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky B  Olbramkostel ,2017627A3A2201

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 86´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením z boku v souboji o míč
za což se podle § 43 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 03.06.2018 11:47

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161832
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kofroň Ondřej (91110455)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Hostěradice ,2017627A1A2402

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Ondřej Kofroň 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 81´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivý výrok provedený 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 3 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 03.06.2018 09:44

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161843
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:
Revokace rozhodnutí DK č. 2018160823 na základě posouzení KR a rozhodnutí STK o protestu
Vzhledem k tomu že STK vyhověla protestu oddílu Petřín ve věci vyloučení hráče Pavla Kohúta, kdy byl tento přestupek hráče chybně
posouzen a za který byl nesprávně vyloučen. (ruší původní rozhodnutí a nahrazuje jej novým)
ROZHODLA TAKTO: Hráč Kohút Pavel je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným
osobám dle § 45 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když: v 60´ obdržel ČK
(nesprávně) Po udělení ČK se však dopustil disciplinárního provinění 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
§ a ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 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), kdy neoprávněné vyloučení
se posuzuje jako polehčující okolnost

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 28.05.2018 10:12

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161867
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kovář Petr (80110102)

Klub:

6270081  TJ Slávie Damnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jaroslavice B - Damnice ,2017627A3C2206

ROZHODLA TAKTO:
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 76´ pohoršující a urážlivé výroky s vulgárními výrazy vůči HR
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 03.06.2018 11:15

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161856
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2017627G1D  Kinderwelt Okresní přebor starších přípravek

Zápas:

Moravský Krumlov  Suchohrdly ,2017627G1D0901

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK mužstva Moravského Krumlova a Suchohrdly k oboustranné kontumaci pro nenastoupení obou mužstev k utkání a
nahlášení smyšleného výsledku (12:2)
Klub Moravského Krumlova je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nastoupení družstva starších přípravek k utkání, přičemž následně po dohodě se soupeřem fiktivně vyplnili
ZoÚ s výsledkem 12 : 2 ve prospěch Moravského Krumlova, kdy ani jedno z družstev se k utkání nedostavilo
za což se oddílu Moravského Krumlovastarší přípravky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1000,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání oboustranně kontumuje dle §36 ods.4 DŘ
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161860
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2017627G1D  Kinderwelt Okresní přebor starších přípravek

Zápas:

Moravský Krumlov  Přímětice ,2017627G1D0904

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK mužstva Moravského Krumlova a Přímětic k oboustranné kontumaci pro nenastoupení obou mužstev k utkání a
nahlášení smyšleného výsledku.
Rozhodnutí DK
Klub Moravského Krumlova je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nastoupení družstva starších přípravek k utkání, přičemž následně po dohodě se soupeřem fiktivně vyplnili
ZoÚ s výsledkem 16:1 ve prospěch Moravského Krumlova, kdy ani jedno z družstev se k utkání nedostavilo
za což se oddílu Moravského Krumlovastarší přípravky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1000,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání oboustranně kontumuje dle §36 ods.4 DŘ
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161874
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Novák Radim (92070872)

Klub:

6270891 - FK Lechovice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Valtrovice - Lechovice ,2017627A3C2201

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 44´ a 55´ obdržel ŽK a následně ČK za podražení soupeře z boku v souboji o míč a kritika 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 04.06.2018 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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161870
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:

Jaroslavice B - Damnice ,2017627A3C2206

ROZHODLA TAKTO:
Je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FAČR“), když:
v 76´ obdržel ČK za surovou hru, úmyslné podraženi soupeře ze zadu v nepřerušené hře bez snahy hrát míč Po uděleni čk kritika hr s
vulgárními výroky
za což podle § 42 odst.1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 03.06.2018 11:38

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161822
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pokorný Martin (87080758)

Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyjákovice  VrbovecDyjákovičky A ,2017627A2A2402

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Martin Pokorný je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 70´ obdržel ČK za surovou hru, když zezadu bez snahy hrát 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 04.06.2018 09:32

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161862
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270741  TJ Sokol Přímětice

Soutěž:

2017627G1D  Kinderwelt Okresní přebor starších přípravek

Zápas:

Moravský Krumlov  Přímětice ,2017627G1D0904

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK mužstva Moravského Krumlova a Přímětic k oboustranné kontumaci pro nenastoupení obou mužstev k utkání a
nahlášení smyšleného výsledku.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Přímětice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nastoupení družstva starších přípravek k utkání, přičemž následně po dohodě se soupeřem fiktivně vyplnili
ZoÚ s výsledkem 16 : 1 ve prospěch Moravského Krumlova, kdy ani jedno z družstev se k utkání nedostavilo
za což se oddílu TJ Sokol Příměticestarší přípravky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1000,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání oboustranně kontumuje dle §36 ods.4 DŘ
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161858
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270481 - TJ Suchohrdly z.s.

Soutěž:

2017627G1D  Kinderwelt Okresní přebor starších přípravek

Zápas:

Moravský Krumlov  Suchohrdly ,2017627G1D0901

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK mužstva Moravského Krumlova a Suchohrdly k oboustranné kontumaci pro nenastoupení obou mužstev k utkání a
nahlášení smyšleného výsledku
Rozhodnutí DK
Klub Suchohrdly je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“), nastoupení družstva starších přípravek k utkání, přičemž následně po dohodě se soupeřem fiktivně vyplnili ZoÚ s
výsledkem 12 : 2 ve prospěch Moravského Krumlova, kdy ani jedno z družstev se k utkání nedostavilo
za což se oddílu Suchohrdlystarší přípravky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1000,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání oboustranně kontumuje dle §36 ods.4 DŘ
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161861
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Švejkar Jaromír (79060522)

Klub:

6270081  TJ Slávie Damnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jaroslavice B - Damnice ,2017627A3C2206

ROZHODLA TAKTO:
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 78.min.pohoršující a urážlivé výroky vůči HR.s hanlivými výroky a po uděleni čk vyhrožování HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 03.06.2018 11:00

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161823
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vacek Jiří (89110165)

Klub:

6270801  Tělocvičná jednota Sokol Skalice

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Skalice  Břežany ,2017627A2B2403

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Vacek Jiří je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 65´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení po odpískaném faulu, v přerušené hře, prudce zezadu vrazil do zad a oblasti krku
oběma rukama
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 04.06.2018 09:37

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161821
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270591  TJ Višňové z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Višňové A  FK Znojmo B ,2017627A1A2206

ROZHODLA TAKTO:
Klub TJ Višňové z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení povinností pořádajícího klubu dle §65 DŘ FAČR když:
nepřijali dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců
za což se podle § 65 odst.1 písm.a) DŘ v souladu s ustanovením § 20 DŘ ukládá trest :
 peněžitá pokuta 1.000,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161826
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Rakšice  Vlasatice ,2017627A2B2405

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vlasatic pro nedostavení se k utkání s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Rakšice.
Rozhodnutí DK
Klub Vlasatice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FAČR“), nenastoupení družstva k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu.
za což se oddílu Vlasatice 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 (Rakšice)
Současně se klub Vlasatice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Rakšice) 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:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 07.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161825
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Wieczorek Roman (82090757)

Klub:

6270481 - TJ Suchohrdly z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Hostim - Suchohrdly ,2017627A1A2406

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Wieczorek Roman je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 64´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  stažením za dres
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 04.06.2018 09:39

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: 07.06.2018

