FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019227832
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dvořák Lukáš (05050998)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2019627E1A  STARNET Okresní přebor žáků

Zápas:

Štítary  Olbramovice ,2019627E1A0801

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování podle § 44 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
po ukončení utkání použil hanlivých, pohoršujících, urážlivých výroků vůči hráči soupeře
za což se podle § 44, odst.1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na
2 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 14.10.2019 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 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: 17.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019227490
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Holcmann Lukáš (85010939)

Klub:

6270251  Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jaroslavice A - FK Znojmo B ,2019627A1A1103

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“) a 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 21´ obdržel 1 ŽK´ a v téže min (21´) obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- simulování pádu
- kritiku HR bez hanlivých výrazů
Po udělení ČK použil pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči HR  výroky provedených zvlášť hrubým způsobem, čímž
spáchal
disciplinární přečin dle § 45 odst.2) DŘ FAČR a dle § 46 odst.1) DŘ FAČR za což se ukládá úhrnný trest ve spojení s § 23 DŘ FAČR
zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 14.10.2019 12:39

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: 17.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228007
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Skalák Václav (90032083)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Troskotovice ,2019627A2B0801

ROZHODLA TAKTO:
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“) a disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí
podle § 46 DŘ FAČR ,
když ve 41´ obdržel ŽK za kritiku AR1 bez hanlivých výrazů a následně druhou ŽK v 90´ za kritiku HR bez hanlivých výrazů, za což
následovala ČK, na kterou reagoval pohoršujícími, provokujícími a urážlivými výroky, provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR,
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně
ROZHODNUTÍ DK:
Žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 2 SU 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 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: 17.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019227896
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Štursa Lukáš (94042305)

Klub:

6270081  TJ Slávie Damnice, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Damnice  Litobratřice B ,2019627A3C1104

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 85´ obdržel ČK za zmaření brankové příležitosti soupeře úmyslným hraním rukou mimo PÚ
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 13.10.2019 10:59

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: 17.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019227826
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vacek Jiří (89110165)

Klub:

6270801  Tělocvičná jednota Sokol Skalice

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Skalice ,2019627A2B1106

ROZHODLA TAKTO:
Jiří Vacek, jako člen Fotbalové asociace České republiky (dále jen "FAČR") je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo
ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) FAČR, neboť:
V 78´, když se neoprávněně pohyboval v technické zóně  na lavičce pro funkcionáře a náhradníky hostujícího týmu a nebyl zapsán jako
hráč ani funkcionář v zápise o utkání, tak použil urážlivých výroků vůči delegované osobě (hlavnímu rozhodčímu), a to zvlášť hrubým
způsobem, za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 20 DŘ FAČR ukládá peněžitá pokuta ve výši 1000, Kč.
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 a 4 DŘ FAČR a v souladu s § 20 odst. 6 a odst. 8 DŘ FAČR bude uložená pokuta zapsaná na
sběrnou fakturu klubu (Skalice).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 17.10.2019

