FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208640
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Březina Václav (93011345)

Klub:

6270421 - TJ Pavlice, z.s.

Soutěž:

2018627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Havraníky  Pavlice ,2018627A3A1506

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 61´ obdržel 1 ŽK´ a 69´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
- 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 08.04.2019 13:47

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208630
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Holzbauer Václav (88100707)

Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

Soutěž:

2018627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

FK Znojmo C - Dyje B ,2018627A3A1505

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 37´ obdržel 1 ŽK (zakopnutí míče v přerušené hře
a 40´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za kritiku HR za použití urážlivého výroku, kdy za toto jednání byla udělena ŽK ač měla být přímo
udělena ČK
za což se podle § 45 odst. 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 07.04.2019 13:11

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208633
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kala Tomáš (91020157)

Klub:

6270341 - TJ Micmanice z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Božice A  Micmanice ,2018627A2A1707

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 53´ obdržel 1 ŽK´ a v téže minutě obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
- 2x 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.04.2019 13:28

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208632
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pospíchal Jan (00100122)

Klub:

6270781  FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jevišovice B  Prosiměřice A ,2018627A1A1707

ROZHODLA TAKTO:
Je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen jen DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když
v 72´ obdržel ČK za HNCH udeření soupeře rukou do hrudi v přerušené hře ( vzájemné napadení) . Soupeř utkání dohrál.za což se podle
§ 48/3 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 07.04.2019 13:25

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208635
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Světlík Richard (88031179)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A - Jamolice ,2018627A2B1707

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 64´ obdržel 1 ŽK´ a 74´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- držení protihráče za dres ,
- 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 08.04.2019 13:34

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208636
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ševčík Jiří (00021120)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A - Jamolice ,2018627A2B1707

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 75´ obdržel 1 ŽK´ a 88´ obdržel 2 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 08.04.2019 13:40

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208638
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šindelář Jaroslav (94011126)

Klub:

6270501  TJ Sokol Šanov, z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Moravský Krumlov C  Šanov ,2018627A2B1704

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 53´ obdržel 1 ŽK´ a 80´ obdržel 2 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 08.04.2019 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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208631
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vaníček Marek (96041000)

Klub:

6270831  TJ Prosiměřice z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jevišovice B  Prosiměřice A ,2018627A1A1707

ROZHODLA TAKTO:
Je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen jen DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když
v 72´ obdržel ČK za HNCH udeření soupeře rukou do hrudi v přerušené hře ( vzájemné napadení) . Soupeř utkání dohrál.za což se podle
§ 48/3 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 07.04.2019 13:22

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: 11.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019208641
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vlasák Marcel (87070330)

Klub:

6270091  Sokol Dobšice, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Dobšice B  Hostim ,2018627A1A1706

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 79´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře držením protihráče rukama. Soupeř utkání dohrál
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 08.04.2019 13:52

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: 11.04.2019

