FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147165
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Adámek Jiří (77121058)

Klub:

6270591  TJ Višňové z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Višňové A  Suchohrdly ,2017627A1A1002

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Jiří Adámek je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 30´ a v 70´ obdržel ŽK následně ČK za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře
Po udělení ČK použil vůči HR urážlivých výroků provedených zvlášť hrubým způsobem s následným vyhrožováním
,
za což se podle § 46 odst.1) DŘ a dle § 45, odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6
soutěžních utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 09.10.2017 20:16

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147149
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Burjan Vlastimil (84091914)

Klub:

6270571 - SK Vedrovice, z.s.

Soutěž:

2017627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vedrovice  Břežany ,2017627A2B1005

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Burjan Vlastimil je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 18´ a 28´ obdržel ŽK a následně ČK za
- zakopnutí míče v přerušené hře ,
- 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 09.10.2017 19:51

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147164
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čech Jaromír (98111372)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jezeřany A  Hostěradice ,2017627A1A1006

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Čech Jaromír je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 44´ a 78´ obdržel ŽK a následně ČK za
 držení na dres v souboji o míč ,
- 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 09.10.2017 20:09

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147170
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

Soutěž:

2017627G1A  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina A

Zápas:

Dobšice  FK Znojmo modrá ,2017627G1A0710

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo FK Znojmo z důvodu neoprávněného startu hráče Vyroubal Ivan ID FAČR: 06041461. V soutěži starších
přípravek 5 +1 smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2007 a mladší (dívky od 1.1.2006
a mladší).
Rozhodnutí DK
Klub FK Znojmo je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče utkání, Vyroubal Ivan ID FAČR: 06041461. kdy
v soutěži starších přípravek 5 +1 smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2007 a mladší
za což podle § 69 odst.1 písm. e) DŘ 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 ( Dobšice ) a
 peněžitá pokuta 500,Kč
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst. 6 SŘ )

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147347
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:
Původní rozhodnutí DR2017145060;
Rozhodnutí DK:
Žádosti hráče o podmíněné odložení zbytku trestu 3 SÚ se nevyhovuje

UDĚLENÉ TRESTY:
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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147171
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ludvík Leoš (80071704)

Klub:

6270391 - FK ZNOJMO z.s.

Soutěž:

2017627G1A  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina A

Zápas:

Dobšice  FK Znojmo modrá ,2017627G1A0710

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo FK Znojmo z důvodu neoprávněného startu hráče Vyroubal Ivan ID FAČR: 06041461. V soutěži starších
přípravek 5 +1 smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2007 a mladší (dívky od 1.1.2006
a mladší).
Rozhodnutí DK
VD Ludvík Leoš 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“)
za umožnění neoprávněného nastoupení hráče k utkání, Vyroubal Ivan ID FAČR: 06041461. když v soutěži starších přípravek 5 +1 smí
startovat chlapci narozeni od 1.1.2007 a mladší (dívky od 1.1.2006
a mladší).
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest :
zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 1 měsíc nepodmíněně od 12.10 do
10.11.2017

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

10.11.2017 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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147160
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mačák Tomáš (91042118)

Klub:

6270791  SK Vranov nad Dyjí, z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Těšetice  Vranov nad Dyjí ,2017627A3A1002

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Mačák Tomáš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 27´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení do soupeře v přerušené hře (oplaceni)
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 09.10.2017 20:00

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147147
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mejstřík David (94020234)

Klub:

6270281  Tělovýchovná jednota Družstevník Jiřice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Jaroslavice B  Jiřice ,2017627A3C1002

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Mejstřík 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 71´ a 78´ obdržel ŽK a následně ČK za
,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
- zakopnutí míče v přerušené 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 08.10.2017 19:44

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147146
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sklenský Jan (87010401)

Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Višňové B  Trstěnice ,2017627A3B1001

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Sklenský Jan 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 83´ 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 dvě soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 08.10.2017 19:39

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147152
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Skoumal Pavel (75070724)

Klub:

6270581  Tělovýchovná jednota Velký Karlov

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Velký Karlov  Čejkovice ,2017627A3C1005

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Skoumal Pavel je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 78´ obdržel ČK za zmaření brankové příležitosti soupeře úmyslným hraním rukou na brankové čáře
za což se podle § 43 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 09.10.2017 19:55

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147167
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270541  Fotbalový klub  FC Tavíkovice, z.s.

Soutěž:

2017627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Prosiměřice B  Tavíkovice ,2017627A3B1006

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Tavíkovic pro nenastoupení k utkání,
Rozhodnutí DK
Klub FC Tavíkovice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva mužů k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu.
za což se oddílu FC Tavíkovice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2000,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 (Prosiměřice B)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Dále se klub FC Tavíkovice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání (Prosiměřice) dle
RFS OFS Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 12.10.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017147166
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2017627E1C  STARNET Okresní soutěž žáci skupina C

Zápas:

Miroslav - Troskotovice ,2017627E1C0703

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Troskotovic pro nenastoupení k utkání,
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Troskotovice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva žáků k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu.
za což se oddílu TJ Sokol Troskotovice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 1.000,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 (Miroslav)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Současně se klub TJ Sokol Troskotovice upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojenou s přípravou utkání organizátoru utkání
(Miroslav) dle čl.24 odst.1 RFS OFS Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 12.10.2017

