FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141561
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

ROZHODLA TAKTO:
STK předává k projednání DK disciplinární přečin odhlášení družstva ze soutěže  FK Znojmo mladší žáci 7+1
Rozhodnutí DK
Klub FK Znojmo z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím, že odhlásil své družstvo ze soutěže Okresní soutěže
ml.žáku 7+1 sk.A před jejim započetím
za což se podle § 69 odst.2 písm.a) DŘ ukládá trest :
1) vyloučení družstva mladších žáku 7+1 ze soutěže
2) s ohledem na okolnosti případu se od peněžité pokuty upouští s předpokladem uložení pořádkové pokuty STK Znojmo
Současně v souladu s § 38 odst.3) DŘ se s ohledem na soutěž ze které je družstvo vyloučeno a věkovou kategorii se pro příští ročník
nestanovuje soutěž, ve které by případně bylo družstvo oprávněno startovat

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

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: 24.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141568
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Loskot Kamil (81090736)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A - Vlasatice ,2017627A2B0306

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Loskot Kamil je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 88´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké chycení protihráče za krk v přerušené hře (oplácení)
Soupeř utkání dohrál.
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 21.08.2017 13:01

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: 24.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141564
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ostrovský Václav (74120178)

Klub:

6270101  SK1934 Dobřínsko ,spolek

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Dobřínsko  Miroslav C ,2017627A3B0302

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Ostrovský Václav je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 23´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře stažením protihráče
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 21.08.2017 12:33

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: 24.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141567
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Řepa Jiří (95060291)

Klub:

6270461  Sportovní fotbalový klub Slup z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Slup  Štítary ,2017627A2A0302

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Jiří Řepa je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 35´ obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 36´ 2 ŽK následně ČK za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v
nepřerušené hře
Po udělení ČK použil vůči delegované osobě urážlivých výroků
,
za což se podle § 46 odst.1) DŘ a dle § 45, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3
soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 21.08.2017 12:51

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: 24.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141569
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šidlo Miloš (91090508)

Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A - Vlasatice ,2017627A2B0306

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Šidlo Miloš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 88´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení úmyslné šlápnutí na nohu ležícího protihráče v přerušené hře Soupeř utkání dohrál.
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 21.08.2017 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: 24.08.2017

