FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193237
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čerstvý Lukáš (83100575)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jezeřany  Práče A ,2018627A1A1303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Čerstvý Lukáš je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky vůči delegovaným osobám podle § 45
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 90´ obdržel ČK, za použtil urážlivého a pohoršujícího výroku vůči HR
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 29.10.2018 18:25

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: 01.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193639
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Fiala Oskar (78011126)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Křepice  Štítary ,2018627A2A1102

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 35´ 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
Žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 1 SU NEPO 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: 01.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193242
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hrbáček Boris (79050992)

Klub:

6270341 - TJ Micmanice z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Chvalovice - Micmanice ,2018627A2A1306

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 43´ obdržel 1 ŽK a 72´ 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 29.10.2018 18:52

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: 01.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193782
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Klučka František (82080506)

Klub:

6270681  SK BAYERN Křepice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Křepice  Štítary ,2018627A2A1102

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 35´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení udeřením do soupeře rukou do hlavy přerušené hře
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání
Žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 1 SU NEPO 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: 02.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193234
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2018627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Miroslav C - Olbramovice-Bohutice B ,2018627A3B0202

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Olbramovice  Bohutice B pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání.
Rozhodnutí DK
Klub TJOlbramovice z.s.je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva mužů B k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu. za což se oddílu Olbramovic podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje
finanční pokuta 4.000,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 C)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

4 000,-

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: 01.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193241
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Skalák Filip (91100740)

Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Suchohrdly u Miroslavi - Vlasatice ,2018627A2B1304

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Skalák Filip 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 85´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR s následným vyhrožováním fyzickým
napadením s náznakem udeření HR,, když po udělení ČK opětovně HR urážel vulgárními výroky a nechtěl opustit lavičku pro příslušníky
družstva, což mělo za následek 4 min. přerušení hry. Navíc
již v 43 min. obdržel ŽK za kritiku HR bez hanlivých výrazů
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 7 soutěžních utkání nepodmíněně.
Dále se hráči uděluje v souladu s § 20 DŘ peněžitá pokuta ve výši 800,Kč..
Současně se dle § 20 odst.8 DŘ se ukládá povinnost uhradit pokutu společně a nerozdílně pachateli i klubu do 7 dnů ode dne právní
moci tohoto rozhodnutí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

800,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 7 od 29.10.2018 18:33

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: 01.11.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018193235
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Bronislav (93100999)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Prosiměřice A ,2018627A1A1306

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Sobotka Bronislav 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 53´ obdržel ŽK a následně ČK za
,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
- nerespektování pokynu HR nedodržení místa při vhazování
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 28.10.2018 18:16

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: 01.11.2018

