FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229211
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Balík Josef (92121110)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vedrovice  Horní Kounice B ,2019627A2B0802

ROZHODLA TAKTO:
Hráč žádá o prominutí zbytku trestu uloženého rozhodnutím DK OFS Znojmo č. DR2019224637 ze dne 26.9.2019, tj. o prominutí 2
zápasů.
Žádosti 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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228881
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hochman Radim (96070845)

Klub:

6270421 - TJ Pavlice, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Starý Petřín  Pavlice ,2019627A2A1203

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“), když:
v 33´ obdržel 1. ŽK´ za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a 74´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za zakopnutí
míče v přerušené hře, za což se mu podle § 46 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 20.10.2019 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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228928
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horák Bronislav (77120087)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Rakšice A  Hostěradice ,2019627A1A1207

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“), když:
v 69´ obdržel 1. ŽK´ za bezohledné podražení z boku v souboji o míč v nepřerušené hře a v 84´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za NCH
nedodržení vzdálenosti při rozehrání PVK
za což se mu podle § 46 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 21.10.2019 16:51

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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228938
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Moravský Krumlov B  Rakšice A ,2019627A1A0404

ROZHODLA TAKTO:
Football Club Moravský Krumlov je vinen disciplinárním přečinem porušení povinnosti pořádajícího oddílu podle § 65 Disciplinárního
řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když jako organizátor utkání nezajistil, aby do areálu stadionu
bylo zamezeno vstupu osob vnášejících pyrotechniku, následkem čehož došlo k opakovanému použití pyrotechniky (dýmovnic), za což se
oddílu Football Club Moravský Krumlov podle § 65 odst. 1, písm. a) DŘ FAČR uděluje finanční pokuta 1000,Kč, která bude řešena
sběrnou fakturou klubu.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury (§20 odst. 6 DŘ FAČR).

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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229018
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Novák Karel (56110237)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Bohutice - Olbramovice B ,2019627A3B0102

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“), když se po ukončení zápasu dopustil pohoršujících a
urážlivých výroků provedených zvlášť hrubými výroky vůči hlavnímu rozhodčímu,
za což se mu podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce vedoucího družstva a zákaz
pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na pět soutěžních utkání nepodmíněně.
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 600,Kč
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
(Olbramovice)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

600,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 24.10.2019 08:29

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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228942
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Moravský Krumlov B  Rakšice A ,2019627A1A0404

ROZHODLA TAKTO:
Klub FC Rakšice je vinen disciplinárním přečinem Nesportovní chování fanoušků a jiných osob podle § 66 Disciplinárního řádu (dále je
„DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když fanoušci klubu FC Rakšice jako hostujícího týmu vnesli a použili v
prostoru hostí opakovaně pyrotechniku (dýmovnice), za což se oddílu FC Rakšice podle § 66 odst. 1, písm. b) DŘ FAČR uděluje finanční
pokuta 2.500, Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury (§20 odst. 6 DŘ FAČR).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228925
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Svoboda Jan (90051384)

Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Rakšice A  Hostěradice ,2019627A1A1207

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“), když:
v 66´ obdržel 1. ŽK´ za NCH kritika HR a 78´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za zmaření slibně se rozvíjející akce vražením loktem do
soupeře
za což se mu podle § 46 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 21.10.2019 16:43

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: 24.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019228885
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Štěrba Jaromír (69100492)

Klub:

6270421 - TJ Pavlice, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Starý Petřín  Pavlice ,2019627A2A1203

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“), když
v 25´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči hlavnímu rozhodčímu,
za což se mu podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce trenéra brankařů a zákaz pobytu
na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na tři soutěžní utkání nepodmíněně.
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 500,Kč
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
(K)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 20.10.2019 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: 24.10.2019

