FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018162530
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270051  TJ Sokol BRANIŠOVICE

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Loděnice  Branišovice ,2017627A3B1204

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Branišovice pro disciplinární přečin porušení soutěžního řádu pro pokles hráčů pod 7.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol BRANIŠOVICE 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 ( Loděnice) a
 peněžitá pokuta 800,Kč. (výše pokuty uložena na základě sdělení STK k okolnostem případu  polehčující okolnosti, jakož i
nedostatečnému popisu HR v ZoU)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

800,-

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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018162475
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Klučka František (82080506)

Klub:

6270681  SK BAYERN Křepice, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Křepice  Štítary ,2017627A2A2502

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Klučka František 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´ obdržel 1 ŽK za bezohledné vražení ramenem do hlavy soupeře v souboji o míč a 86´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za bezohledné
kopnutí 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
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 11.06.2018 20:48

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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018162474
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kuřák Lukáš (91040765)

Klub:

6270111  SK AJAX Dyjákovice, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Dyjákovice ,2017627A2A2506

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kuřák 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 68´ mu byla udělena ČK za urážku HR v přerušené hře a při odchodu z hrací plochy použil vůči HR urážky provedených zvlášť hrubým
způsobem,
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 10.06.2018 20:38

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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018162473
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Nejedlý Luděk (72020484)

Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Trstěnice  Rybníky ,2017627A3B1202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Luděk Nejedlý je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 38´ obdržel 1 ŽK a v téže min. 2 ŽK a následně ČK za
podražení soupeře z boku v souboji o míč a kritiku AR2 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 10.06.2018 20:33

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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018162683
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270501  TJ Sokol Šanov, z.s.

Soutěž:

2017627E2F  STARNET Okresní soutěž žáků skupina B  JARO 2018

Zápas:

Suchohrdly  Šanov ,2017627E2F1001

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Šanova pro nenastoupení družstva žáků k utkání
Rozhodnutí DK:
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 TJ Sokol Šanov z.s. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1.500,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu (opakované provinění)
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 (Suchohrdly)
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 (Suchohrdly) dle
RFS OFS Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

100,-

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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161827
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vystrčil Štěpán (02050611)

Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

Soutěž:

2017627C2A  SPORTIKA Okresní přebor dorostu

Zápas:

Přímětice  FK Znojmo B ,2017627C2A0601

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Vystrčil Štěpán je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 65´ obdržel ČK za úmyslnou hru rukou ve vlastním pokutovém území, když zabránil dosažení branky
za což podle § 43 DŘ FAČR ve spojení s § 19 DŘ FAČR ukládá disciplinární trest d ů t k y

UDĚLENÉ TRESTY:
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: 14.06.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018161830
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Železný Milan (01070349)

Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

Soutěž:

2017627C2A  SPORTIKA Okresní přebor dorostu

Zápas:

Přímětice  FK Znojmo B ,2017627C2A0601

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Milan Železný 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 66´ 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 od 11.8.2018 do 3.9.2018 (rovno 4
soutěžním utkáním)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

03.09.2018 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: 14.06.2018

