FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145924
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Baláž Lukáš (95010433)

Klub:

6270341 - TJ Micmanice z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Hrádek ,2017627A2A0904

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Baláž Lukáš je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 78´ obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 80´ 2 ŽK následně ČK  zabránění protihráči v rozehrávce (zdržování hry)
,
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 01.10.2017 10:31

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: 05.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145951
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Juráň Josef (94010904)

Klub:

6270731  Tělovýchovná jednota Sokol Litobratřice

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Suchohrdly  Litobratřice ,2017627A1A0907

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Josef Juráň je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 89´ obdržel ČK za surovou hru, podražení soupeře z boku v souboji o míč nepřiměřenou silou. Hráč utkání dohrál
za což podle § 42 odst.1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 02.10.2017 11:13

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: 05.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145946
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Krejčí Karel (95021697)

Klub:

6270051  TJ Sokol BRANIŠOVICE

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Tavíkovice  Branišovice ,2017627A3B0902

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Krejčí Karel je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 91´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením z boku
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 02.10.2017 10:59

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: 05.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145950
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Masař Jiří (81010113)

Klub:

6270731  Tělovýchovná jednota Sokol Litobratřice

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Suchohrdly  Litobratřice ,2017627A1A0907

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Masař Jiří je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 75´ obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 90´ 2 ŽK následně ČK za stažení soupeře za dres v souboji o míč v nepřerušené
hře
,
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 02.10.2017 11:03

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: 05.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145927
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Wieczorek Roman (82090757)

Klub:

6270461  Sportovní fotbalový klub Slup z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

VrbovecDyjákovičky A  Slup ,2017627A2A0903

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Wieczorek Roman 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 za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 soutěžních utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 02.10.2017 10:37

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: 05.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017145945
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Wild Sebastián (96041004)

Klub:

6270111  SK AJAX Dyjákovice, z.s.

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyjákovice  Přímětice B ,2017627A2A0901

ROZHODLA TAKTO:
Hráš Wild Sebastián je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když: v 25´ obdržel ČK za HNCH udeření soupeře loktem do hlavy a krku v přerušené hře.
(reakce na předchozí souboj o míč) 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 02.10.2017 10:42

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: 05.10.2017

