FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220512
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Jamolice ,2019627A2B0201

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jamolic pro pokles hráčů pod počet stanovený pravidly fotbalu
Rozhodnutí DK
Klub Jamolice 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 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře ( Šanov) a
 peněžitá pokuta 2.000,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti 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: 15.08.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220701
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kunst Petr (95100608)

Klub:

6270191  Tělovýchovná jednota Hostim

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Prosiměřice A  Hostim ,2019627A1A0206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové když
použil pohoršující, urážlivé chování vůči delegovaným osobám dle § 45 DŘ
asociace České republiky (dále jen „FAČR“) a § 46 vyloučení po druhé napomenutí
když:
v 30´ obdržel 1 ŽK´ a 36´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
zakopnutí míče v přerušené hře ,
bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
Po udělení ČK použil vůči HR urážlivé a ponižující výroky vůči HR a dále se choval nesportovním způsobem, když po vyloučení usedl na
lavičku náhradníků kterou až po opakovaných výzvách opustil. Tím spáchal disciplinární přečin
dle § 45 odst.1 DŘ v souběhu s § 46/1 DŘ
za což se ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 12.08.2019 15:54

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti 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: 15.08.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220519
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Popela Jakub (95090299)

Klub:

6270271  Tělovýchovná jednota JezeřanyMaršovice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Práče A  Jezeřany ,2019627A1A0204

ROZHODLA TAKTO:
Hráč 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 90´ obdržel ČK,, kdy použil vůči delegované osobě (AR 1) pohoršující, urážlivé a hanlivé výroky
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 11.08.2019 17:12

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti 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: 15.08.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220651
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Stašek Antonín (65010003)

Klub:

6270701 - FC Valtrovice, z.s.

Soutěž:

2018627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Litobratřice B  Valtrovice ,2018627A3C1705

ROZHODLA TAKTO:
Rozhodčí AR Antonín Stašek je vinen disciplinárním přečinem
1) Administrativní pochybení delegované osoby podle § 58 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), a
2) Maření činnosti orgánu, dle § 61 DŘ:
Vše v souběhu (§ 14 DŘ) když jako delegovaná osoba AR, v souvislosti s utkáním Litobratřice Valtrovice ze dne 4.5.2019 neoprávněně
účtoval výši jízdného (vyšší částku o 70.Kč)) a v souvislosti s tímto při následném šetření úmyslně uváděl nepravdivé údaje před orgány
FAČR (mj. emailovou poštou na adresu VV a STK) a to vše s úmyslem zmařit nebo ztížit činnost orgánu který tuto věc prověřoval čímž
spáchal disciplinární přečiny:
ad. 1) se podle § 58/3 písm.b,c) DŘ FAČR ve spojení s § 20 DŘ FAČR
ad 2) podle § 61 písm.b) DŘ FAČR ve spojení s § 20 DŘ FAČR
za což se v souladu s § 15 DŘ se ukládá úhrnný trest
a) zákaz výkonu funkce rozhodčího dle § 24 DŘ FAČR do 2.9.2019
b) peněžitá pokuta ve výši 350, Kč (§ 20 DŘ)
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.6, a odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu
( Valtrovice )
ROZHODNUTÍ DK:
žádosti o podmínečné prominutí zbytku trestu SE NEVYHOVUJE z důvodu nesplnění náležitostí pro DŘ

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 pěti 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: 15.08.2019

