FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017150526
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270871 - Football Club Bohutice,z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Oleksovice - Bohutice ,2017627A2B0106

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK podle §7/1 pism.d) RS OFS Znojmo družstvo Bohutice pro nenastoupení k utkání s návrhem na uložení
kontumačního výsledku 3 :0 ve prospěch oddílu Oleksovice a povinnost uhradit domácímu oddílu 2000,Kč dle RS modifikace OFS
Znojmo § 49/7 pism.a),
Rozhodnutí DK
Klub Bohutice 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 Bohutice 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 (Oleksovice)
Současně se klub Bohutice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Oleksovice) 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: 09.11.2017

