FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177891
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Chovanec Josef (90061968)

Klub:

6270831  TJ Prosiměřice z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Suchohrdly  Prosiměřice A ,2018627A1A0703

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Chovanec Josef 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 73´ obdržel 1 ŽK za kritiku HR bez hanlivého výrazu. Po utkání při odchodu do kabin obdržel 2 ŽK a následně ČK, po udělení ČK 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 tři soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 16.09.2018 11:09

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177899
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Janderka Marek (92051511)

Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Rakšice A  Litobratřice A ,2018627A1A0705

ROZHODLA TAKTO:
Janderka Marek je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 69´ obdržel ČK za zmaření brankové příležitosti soupeře úmyslným podražením mimo PÚ (brankář)
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 17.09.2018 11:50

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177896
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Jankůj Vojtěch (92031142)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jezeřany  Starý Petřín ,2018627A1A0706

ROZHODLA TAKTO:
hráč Jankůj Vojtěch je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 24´ obdržel 1 ŽK a 69´ 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 17.09.2018 11:46

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177893
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kučera Vlastimil (77060818)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vlasatice  Hostěradice ,2018627A2B0701

ROZHODLA TAKTO:
Kručera Vlastimil 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 80´ byl vykázán z lavičky náhradníků pro opakovanou kritiku výkonu rozhodčího a po pronesení urážlivého výrazu na adresu HR
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce zdravotníka a pobytu na hráčské lavičce ve
všech funkcích na 1 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 17.09.2018 11:27

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177895
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Machala Jan (89081764)

Klub:

6270271  Tělovýchovná jednota JezeřanyMaršovice, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jezeřany  Starý Petřín ,2018627A1A0706

ROZHODLA TAKTO:
hráč Machala Jan je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 51´ obdržel 1 ŽK a 65´ 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 17.09.2018 11:35

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018178099
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pokorný Petr (74031312)

Klub:

6270831  TJ Prosiměřice z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Suchohrdly  Prosiměřice A ,2018627A1A0703

ROZHODLA TAKTO:
VD Pokorný Petr 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:
použil výhrůžky vůči HR po utkání
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech
funkcích na 1 měsíc nepodmíněně.
Současně se v souladu s ustanovením § 20 DŘ ukládá peněžitá pokuta ve výše 500.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 (
Prosiměřice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

20.10.2018 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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177920
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270541  Fotbalový klub  FC Tavíkovice, z.s.

Soutěž:

2018627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

OlbramoviceBohutice B  Tavíkovice ,2018627A3B0703

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Tavíkovic pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání.
Rozhodnutí DK
Klub Tavíkovic 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 Tavíkovice podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 5.000,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu, kdy jde navíc o opakované porušení tohoto ustanovení DŘ
(viz rozhodnutí ze dne 7.10.2017)
a
současně se utkání kontumuje dle §36 ods.1 DŘ spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět aby byl stanoven výsledek jeho
družstva 3 :0 ve prospěch družstva soupeře  Olbramovice-Bohutice B
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177929
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

Soutěž:

2018627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Prosiměřice B  Trstěnice ,2018627A3B0706

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Trstěnic 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 TJ Sokol Trstěnice 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 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 1 : 11 ve prospěch družstva soupeře ( Prosiměřice B)  ponechává se v platnosti výsledek dosažený na hřišti a
 peněžitá pokuta 4.000,Kč. opakované provinění  19.4 a 13.5.2018
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:

11 : 1

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177999
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vala Michal (99111100)

Klub:

6270251  Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s.

Soutěž:

2018627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Litobratřice B  Jaroslavice B ,2018627A3C0702

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Vala Michal je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 65´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře
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 16.09.2018 08:28

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: 20.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018177892
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vohradský Martin (93051725)

Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vlasatice  Hostěradice ,2018627A2B0701

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Vohradský Martin je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 75´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře
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 17.09.2018 11:19

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: 20.09.2018

