FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149899
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Bahník Josef (96020175)

Klub:

6270281  Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jiřice  Velký Karlov ,2017627A3C0204

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Bahník Josef je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 39´  obdržel 1 ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a v téže minutě´ obdržel 2 ŽK a následně ČK 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 29.10.2017 20:20

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149898
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horák Bohuslav (74070753)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Bohutice  Horní Kounice B ,2017627A2B1303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Horák Bohuslav je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči protihráči dle § 44
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když
v 75´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči protihráči, který jej opakovaně fauloval
za což se podle § 44/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně
Šetřením bylo prokázáno že urážky nesměřovaly vůči HR ale protihráči

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 29.10.2017 20:14

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149904
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270781  FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Blížkovice B  Jevišovice B ,2017627A2A1304

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK podle §7/1 pism.d) RS OFS Znojmo družstvo Jevišovice B pro nenastoupení k utkání s návrhem na uložení
kontumačního výsledku 3 :0 ve prospěch oddílu Blížkovice B a povinnost uhradit domácímu oddílu 2000,Kč dle RS modifikace OFS
Znojmo § 49/7 pism.a),
Rozhodnutí DK
Klub Fotbal Jevišovice 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 Fotbal Jevišovice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2000,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 (Blížkovice B)
Současně se klub Jevišovice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Blížkovice B) 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:

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149903
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kalabis David (80060539)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Práče A  Starý Petřín ,2017627A1A1303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kalabis David je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 25´ a 81´ 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 30.10.2017 20:58

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149901
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kastner Milan (92082429)

Klub:

6270161  Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  Olbramkostel ,2017627A3A0202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kastner Milan je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 97´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení opakované udeření protihráče do oblasti ramen (opláceníprotihráč škrtil jeho
spoluhráče) za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání
Soupeř utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2017 20:36

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149900
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Neveselý Marek (64050601)

Klub:

6270791  SK Vranov nad Dyjí, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Vranov nad Dyjí  Grešlové Mýto ,2017627A3A0204

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Neveselý Marek je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 57´ obdržel ČK za zmaření brankové příležitosti soupeře úmyslným hraním rukou na brankové čáře
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 30.10.2017 20:32

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: 02.11.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017149902
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Toman Vojtěch (96050020)

Klub:

6270851  Sportovní klub Olbramkostel,z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  Olbramkostel ,2017627A3A0202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Toman Vojtěch je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 97´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení po odpískaném faulu na jeho osobu, v přerušené hře, uchopil faulujícího hráče
oběma rukama za krk a počal jej velkou intenzitou škrtit
za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 soutěžní utkání. Zranění
nehlášeno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 30.10.2017 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: 02.11.2017

