FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018176286
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270251  Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s.

Soutěž:

2018627C1A  Sportika Okresní přebor dorostu

Zápas:

Horní Kounice  Jaroslavice ,2018627C1A0504

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jaroslavic pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch
družstva Horní Kounice.
Rozhodnutí DK
Klub Sokol Jaroslavice z.s.je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva dorostu k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu.
za což se oddílu Sokol Jaroslavice z.s. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 3.000 ,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 (Horní Kounice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177004
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Zábojník Jiří (76010842)

Klub:

6270211  Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice A  Hrádek ,2018627A1A0604

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Zábojník 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 35´ obdržel ČK, kdy použil vůči AR urážlivé a pohoršující výroky. Tyto opakovaně použil i v kabině rozhodčích po utkání
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 09.09.2018 10:49

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177013
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kortiš Pavel (67010640)

Klub:

6270211  Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice A  Hrádek ,2018627A1A0604

ROZHODLA TAKTO:
VD Kortiš Pavel 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 79´ byl vykázán z lavičky náhradníků pro urážky HR provedenou zvlášť hrubým způsobem spojenou s vyhrožováním.. Toto jednání
(urážky a vyhrožování) pak opakoval po utkání v kabině rozhodčích
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce VD a zákaz pobytu na lavičce pro
příslušníky družstva ve všech funkcích na 7 týdnů nepodmíněně (do 1.11.2018)
Současně se v souladu s ustanovením § 20 DŘ ukládá peněžitá pokuta ve výše 800.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 ( Hrádek
)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

800,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

01.11.2018 00:00

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177027
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Nytra Tadeáš (00080639)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Skalice ,2018627A2B0503

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Troskotovic pro neoprávněné nastoupení hráče Pohořelic Nytra Tadeáš, ID: 00080639 na jméno hráče
Šulák Radek, ID: 01071391 s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Skalice.
Rozhodnutí DK
Hráč Nytra Tadeáš je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce podle § 50
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
jako hráč starší 15ti let neoprávněně nastoupil k utkání na cizí registrační průkaz za oddíl Troskotovic, ač je t.č. řádně registrován jako v
oddíle TJ Solol Pohořelice ID 6240441
za což podle § 50 odst.1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 SU NEPO

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 13.09.2018 11:37

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177029
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Švancara Jiří (59120368)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Skalice ,2018627A2B0503

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Troskotovic pro neoprávněné nastoupení hráče Pohořelic Nytra Tadeáš, ID: 00080639 na jméno hráče
Šulák Radek, ID: 01071391 s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Skalice.
Rozhodnutí DK
VD Švancara Jiří 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“)
když jako VD umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče Pohořelic Nytra Tadeáš, ID: 00080639 na jméno hráče Šulák Radek, ID:
01071391 za družstvo mužů Troskotovic za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 5 týdnů nepodmíněně (do
18.10.2018)
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 800,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 (
Troskotovice)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

800,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

18.10.2018 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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177031
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Skalice ,2018627A2B0503

ROZHODLA TAKTO:
.STK předává do DK družstvo Troskotovic pro neoprávněné nastoupení hráče Pohořelic Nytra Tadeáš, ID: 00080639 na jméno hráče
Šulák Radek, ID: 01071391 s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Skalice.
Rozhodnutí DK
Oddíl Troskotovice Jiří je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu dle § 69 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“)
když umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče Pohořelic Nytra Tadeáš, ID: 00080639 na jméno hráče Šulák Radek, ID: 01071391
za družstvo mužů Troskotovic , přičemž tohoto jednání se dopustil opakovaně, za což podle § 69 odst.1e DŘ, ve spojení s § 36 DŘ FAČR
a § 23 odst.8 DŘ ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch
družstva soupeře ( Skalice) a
 peněžitá pokuta ve výši 7000,Kč a
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu (
Troskotovice)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

7 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177035
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270221  TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s.

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK oddíl Hrušovan nad Jevišovkou pro disciplinární přečin odhlášení družstva ml. žáků ze soutěže
Rozhodnutí DK
Klub TJ Cukrovar Hrušovany z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále jen
„DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím, že odhlásil své družstvo ze soutěže Okresní
soutěže ml.žáku po rozlosování, před započetím soutěže
za což se podle § 69 odst.2 písm.a) DŘ ukládá trest :
1) vyloučení družstva mladších žáku 7+1 ze soutěže
2) 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:

100,-

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: 13.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177036
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Lyczak David (89090364)

Klub:

6270321  TJ Loděnice, z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Loděnice  Hrabětice ,2018627A2B0604

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Lyczak 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 55´ a 81´ 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 10.09.2018 13:48

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: 13.09.2018

