FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192619
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Chaloupka Jaroslav (92050343)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyjákovice  Chvalovice ,2018627A2A1202

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 83´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubým způsobem 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 22.10.2018 10:15

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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192621
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Lavička Alexander (90020502)

Klub:

6270201  TJ Hrabětice z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Moravský Krumlov C  Hrabětice ,2018627A2B1207

ROZHODLA TAKTO:
hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 50´ obdržel 1 ŽK a 75´ obdržel 2 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 22.10.2018 10:20

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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192653
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270891 - FK Lechovice, z.s.

Soutěž:

2018627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

FK Lechovice  Práče B ,2018627A3C0301

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Lechovic pro disciplinární přečin Porušení soutěžního řádu podle § 69 odst. 1, písm. f) disciplinárního řádu
neboť došlo k předčasnému ukončení soutěžního utkání v důsledku toho, že počet hráčů
jejich družstva klesl pod povolený počet dle Pravidel fotbalu
Rozhodnutí DK
Klub FK Lechovice z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím, že
jeho zaviněním došlo k předčasnému ukončení utkání v důsledku toho, že počet hráčů jeho družstva mužů poklesl pod povolený počet,
dle pravidel fotbalu
za což se podle § 69 odst.1 písm.f) DŘ v souladu s ustanovením § 36 DŘ a § 20 DŘ ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho
družstva 0 : 10 ve prospěch družstva soupeře ( Práče B  ponechává se výsledek dosažený na hřišti)) a
 peněžitá pokuta 2.500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

0 : 10

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 24 odst. 2 Procesního 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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192623
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Plešek David (99090435)

Klub:

6270131 - TJ SOKOL Dyje, z. s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Dyje A ,2018627A2A1206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 18´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení (udeření soupeře do ramena)
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání. Zranění
nehlášeno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 21.10.2018 10:29

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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192759
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Podola Tomáš (92060515)

Klub:

6270341 - TJ Micmanice z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Břežany ,2018627A2A1203

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Podola Tomáš je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 60´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením z boku  bez zranění
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 21.10.2018 18:57

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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192622
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Špaček Jiří (94080033)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Dyje A ,2018627A2A1206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 18´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení udeření soupeře do prsou
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání. Zranění
nehlášeno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 21.10.2018 10:24

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: 25.10.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018192617
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Štajner Tomáš (91070557)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyjákovice  Chvalovice ,2018627A2A1202

ROZHODLA TAKTO:
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 obdržel 1 ŽK´ a 61´ obdržel 2 ŽK (strčení do soupeře, a zakopnutí míče) a následně ČK
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 22.10.2018 10:12

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: 25.10.2018

