FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141976
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627C1A  Sportika Okresní přebor dorostu

Zápas:

Božice  Hostěradice ,2017627C1A0404

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK k projednání disciplinární přečin neoprávněné nastoupení hráče věkové kategorie mladší žák Dirda Jan, r. nar. 2005 za
družstvo Hostěradice s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Božice
Rozhodnutí DK
klub Hostěradic je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu a přestupního řádu a zprostředkovatelského 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 hráče věkové kategorie mladší žák Dirda Jan, nar. 2005 za družstvo dorostu
za což podle § 69 odst.1e 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 (Božice )
 peněžitá pokuta 500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

100,-

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: 31.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141975
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kozelský Michal (88090380)

Klub:

6270731  Tělovýchovná jednota Sokol Litobratřice

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice  Únanov A ,2017627A1A0404

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kozelský Michal je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když: v 43´ obdržel ČK za HNCH kopnutí soupeře do břicha nepřiměřenou silou v přerušené
hře . Soupeř utkání dohrál.
za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 27.08.2017 18:09

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: 31.08.2017

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,-

Podmínka do:

30.10.2017 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: 24.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141978
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Loveček Josef (78121888)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627C1A  Sportika Okresní přebor dorostu

Zápas:

Božice  Hostěradice ,2017627C1A0404

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK k projednání disciplinární přečin neoprávněné nastoupení hráče věkové kategorie mladší žák Dirda Jan, r. nar. 2005 za
družstvo Hostěradice s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Bož
Rozhodnutí DK
VD Loveček Josef 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“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče
k utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče věkové kategorie mladší žák Dirda Jan, nar. 2005 za družstvo dorostu
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 2 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

11.09.2017 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: 31.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141974
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sedlář David (95060503)

Klub:

6270211  Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Hrádek  Slup ,2017627A2A0407

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Sedlář 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 8´ a 35´ 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 28.08.2017 18:04

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: 31.08.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017141973
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Bronislav (93100999)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Višňové A  Starý Petřín ,2017627A1A0405

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Sobotka Bronislav je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když: v 48´ obdržel ČK za HNCH prudké vrážení do soupeře značnou intenzitou v přerušené
hře a následně protihráče kopl velkou intenzitou do oblasti nohy. Soupeř utkání dohrál.
za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 28.08.2017 17:53

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: 31.08.2017

