FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149054
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Božice B  Práče B ,2017627A3C0904

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Božice B pro neoprávněné nastoupění více jak dvou hráčů ze soupisky A mužstva a to BAČO Vojtěch, ID:
95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a Michalovič Pavel, ID: 84091117.
STK předává DK družstvo Božice B pro neoprávněné nastoupění více jak dvou hráčů ze soupisky A mužstva a to BAČO Vojtěch, ID:
95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a Michalovič Pavel, ID: 84091117.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Božice..je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení tří hráčů ze soupisky A mužstva mužů v utkání B mužstva mužů ( BAČO Vojtěch, ID: 95071368, LYSÁK
Robert, ID: 86032147 a Michalovič Pavel, ID: 84091117.)
za což podle § 69 odst.1 písm.e) DŘ ve spojení s § 36 DŘ FAČR ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch
družstva soupeře ( Práče B ) a
 peněžitá pokuta 1.500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149055
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Hrabětice  Božice B ,2017627A3C1004

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Božice B pro neoprávněné nastoupění více jak dvou hráčů ze soupisky A mužstva a to BAČO Vojtěch, ID:
95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a RAMBOUSEK Jakub, ID: 84080015
ROZHODNUTÍ DK
Klub TJ Sokol Božice..je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení tří hráčů ze soupisky A mužstva mužů v utkání B mužstva mužů ( BAČO Vojtěch, ID: 95071368, LYSÁK
Robert, ID: 86032147 a RAMBOUSEK Jakub, ID: 84080015.)
za což podle § 69 odst.1 písm.e) DŘ ve spojení s § 36 DŘ FAČR ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch
družstva soupeře ( Hrabětice ) a
 peněžitá pokuta 1.500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

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: 25.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149045
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Glazer Tomáš (93062089)

Klub:

6270251  Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Jaroslavice A ,2017627A1A1206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Glazer Tomáš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 82´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení stažení protihráče v přerušené hře rukou na zem uchopením za krk po té co byl tímto
bezohledně faulován.
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 22.10.2017 21:00

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149042
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Karpíšek Filip (93031601)

Klub:

6270671  SK Grešlové Mýto

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Grešlové Mýto  Pavlice ,2017627A3A0104

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Karpíšek Filip je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 65´ a 84´ obdržel ŽK a následně ČK za
,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
- 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 22.10.2017 20:50

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149052
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kříž Martin (97051586)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Chvalovice - FK Znojmo B ,2017627A1A1204

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kříž 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 42´ a 73´ 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 23.10.2017 21:39

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149284
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Lipovský Tomáš (85041821)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E1C  STARNET Okresní soutěž žáci skupina C

Zápas:

Olbramovice - Troskotovice ,2017627E1C0902

ROZHODLA TAKTO:
VD LipovskýTomáš je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce § 50
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) za
umožnění neoprávněného nastoupení hráče, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráči (hráč Ondrůšek Jiří, ID 02120676 toho času hráč TJ Sokol Pohořelice ID 6240441 ) na
cizí ID.
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest :
:zákaz výkonu funkce VD a zákaz pobytu na hráčské lavičce ve všech funkcích na 1 měsíc nepodmíněně tj. od 26.10.2017 do 24.11.2017
a
- peněžitá pokuta 2000,Kč.
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.6, a odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu
( Troskotovice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

24.11.2017 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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149217
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ondrůšek Jiří (02120676)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E1C  STARNET Okresní soutěž žáci skupina C

Zápas:

Olbramovice - Troskotovice ,2017627E1C0902

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Ondrůšek Jiří ji vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 28´ obdržel ŽK za kritiku spoluhráče bez hanlivých výrazů a v 69´ 2 ŽK následně ČK za nedodržení vzdálenosti při rozehrávání PK ,
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.
Hráč Ondrůšek je registrován v oddíle TJ Sokol Pohořelice a hrál na cizí ID, avšak hráči není 15 let a tedy nenaplňuje skutkovou podstatu
disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení k utkání.ve smyslu § 50 odst.1 DŘ

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 26.10.2017 15:04

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149050
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pitour Jiří (87041818)

Klub:

6270681  SK BAYERN Křepice, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Křepice ,2017627A2A1202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Pitour Jiří je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 55´ a 58´ 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 23.10.2017 21:30

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149038
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Řehák Dalibor (84041978)

Klub:

6270651 - TJ Petrovice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Prosiměřice B  Petrovice ,2017627A3B0105

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Řehák Dalibor 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 90´ obdržel ČK, kdy použil vůči HR urážlivé a pohoršující výroky. Po udělení ČK opětovně HR urážel za použití urážlivých výroků, opětovně
provedených zvlášť hrubým způsobem
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na 5 soutěžních utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 22.10.2017 20:40

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149046
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Štefan Lukáš (79090761)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Křepice ,2017627A2A1202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Štefan Lukáš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen "DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 84´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnuti soupeře do břicha v nepřerušené hře mimo souboj o míč. Hráč utkání dohrál,
za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 23.10.2017 21:15

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149043
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Tomek Jaroslav (92100442)

Klub:

6270691  TJ Těšetice, spolek

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Těšetice  VrbovecDyjákovičky B ,2017627A3A0101

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Tomek Jaroslav je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 29´ obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 38´ 2 ŽK následně ČK za bezohledné podražení soupeře 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 22.10.2017 20:56

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149059
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Topolčan Michal (83081467)

Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Božice B  Práče B ,2017627A3C0904

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Božice B pro neoprávněné nastoupění více jak dvou hráčů ze soupisky A mužstva a to BAČO Vojtěch, ID:
95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a Michalovič Pavel, ID: 84091117.
Rozhodnutí DK
VD Topolčan Michal 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“)
za umožnění neoprávněného nastoupení hráče k utkání  ,umožnil neoprávněné nastoupení tří hráčů ze soupisky A mužstva mužů v
utkání B mužstva mužů ( BAČO Vojtěch, ID: 95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a Michalovič Pavel, ID: 84091117.) v utkání s oddílem
Práče B a v utkání s oddílem Hrabětice hráčům BAČO Vojtěch, ID: 95071368, LYSÁK Robert, ID: 86032147 a RAMBOUSEK Jakub, ID:
84080015
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest :
zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 1 měsíc nepodmíněně od 25.10 do
24.11..2017

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

24.11.2017 00:00

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: 26.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149232
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E1C  STARNET Okresní soutěž žáci skupina C

Zápas:

Olbramovice - Troskotovice ,2017627E1C0902

ROZHODLA TAKTO:
klub Troskotovice je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráči (hráč Ondrůšek Jiří, ID 02120676 toho času hráč TJ Sokol Pohořelice ID 6240441 ) na
cizí ID.
za což podle § 69 odst.1 písm. e) ve spojení s § 36 DŘ FAČR ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch
družstva soupeře ( Olbramovice ); výsledek dosažený v utkání se ponechává v platnosti a
 peněžitá pokuta 2500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

5:1

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: 26.10.2017

