FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018178851
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

André Václav (72090343)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2018627E1C  STARNET Okresní soutěž žáci skupina C

Zápas:

Hostěradice  Prosiměřice/Práče ,2018627E1C0502

ROZHODLA TAKTO:
VD André Václav 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:
ve 44 nim. byl vykázán z lavičky pro příslušníky družstva pro opakované použití vulgárních výrazů provedených zvlášť hrubým způsobem
vůči HR
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz funkce VD a zákaz pobytu na lavičce pro příslušníky
družstva ve všech funkcích na 2 měsíce nepodmíněně. (do 27.11.2018)
Současně se v souladu s ustanovením § 20 DŘ ukládá peněžitá pokuta ve výše 500.Kč.
Dle § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst. 8 DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu ( Hostěradice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

27.11.2018 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: 27.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018178852
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

Soutěž:

2018627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Višňové B  Trstěnice ,2018627A3B0801

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Trstěnic pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Trstěníce 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 Trstěnic 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 3 :0 ve prospěch družstva soupeře  Višňové B
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: 27.09.2018

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018178859
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270811  Tělocvičná jednota Sokol Trstěnice

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Trstěnice pro disciplinární přečin odhlášení družstva ze soutěže
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Trstěnice 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 odhlásil družstvo mužů ze soutěže. (v průběhu
rozehrané soutěže)
za což se podle § 69 odst.2 písm.a) DŘ v souladu s ustanovením § 38 DŘ ukládá trest :
- vyloučení družstva dorost ze soutěže
- peněžitá pokuta ve výši 6.000,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

6 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 27.09.2018

