FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145443
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2017627C1A  Sportika Okresní přebor dorostu

Zápas:

Božice  Štítary ,2017627C1A0102

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Božic pro nenastoupení k utkání s návrhem kontumace utkání ve prospěch družstva Štítary.
Klub Božice 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 Božice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1 500,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 (Štítary)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

100,-

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145077
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dočekal Miloš (96101283)

Klub:

6270411 - FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vedrovice - Oleksovice ,2017627A2B0806

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Dočekal Miloš je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 31´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře držením za dres
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 25.09.2017 14:41

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145075
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Duchoň Jiří (95031836)

Klub:

6270321  TJ Loděnice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Trstěnice  Loděnice ,2017627A3B0802

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Duchoň Jiří 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 81´ obdržel ČK, kdy použil vůči HR urážlivé a pohoršující výroky
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 25.09.2017 14:33

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145060
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Gruna Martin (91032595)

Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Jamolice  Horní Kounice B ,2017627A2B0204

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Gruna Martin 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 45´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR s následným vyhrožováním. Po zápase se HR
omluvil
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 23.09.2017 11:33

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145079
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kolman Vojtěch (90050065)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Bohutice ,2017627A2B0803

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kolman Vojtěch 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 82´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými způsobem vůči HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 4 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 25.09.2017 14:45

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145080
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Petrovka Honza (82040804)

Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Hrádek  VrbovecDyjákovičky A ,2017627A2A0805

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Petrovka Honza je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 59´ obdržel ŽK za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře a v 75´ 2 ŽK následně ČK za kritiku AR1
,
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 25.09.2017 14:56

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145061
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Rauš Tomáš (93060715)

Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jaroslavice B  Božice B ,2017627A3C0803

ROZHODLA TAKTO:
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 80´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR, když již dříve obdržel ŽK za kritiku HR bez
hanlivých výroků
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 24.09.2017 11:42

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145073
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Strnad Radek (71030989)

Klub:

6270021  Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Křepice  Blížkovice B ,2017627A2A0802

ROZHODLA TAKTO:
AR 2- laik, Strnad Radekl 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“) a disciplinárním přečinem Tělesné
napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když jako AR laik v 75 min. vniknul na hrací plochu po obdržené brance a na půlící čáře nastřelil velkou intenzitou HR se dvou metrů
míčem do břicha a dále jej verbálně urazil za použití hanlivých výroků provedených zvlášť hrubým způsobem,
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR a § 48/4 DŘ FAČR, ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest
zákaz výkonu funkce AR na 8 měsíců nepodmíněně (do 23.5.2018) S ohledem na, že systém neumí hlídat tresty rozhodčích ukládá se
povinnost oddílu jehož je potrestaný členem, že jej nebude po dobu trestu vkládat do ZoU jako AR.
Dále se ukládá peněžitá pokuta ve výši 2 500,Kč
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst. 8 DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu (
Blížkovice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

150,-

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: 28.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145062
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Tretter Michal (88100298)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Skalice  Horní Kounice B ,2017627A2B0807

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Tretter Michal 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 36´ obdržel ČK, kdy použil vůči HR urážlivé a pohoršující výroky
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na 3 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 24.09.2017 11:51

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: 28.09.2017

