FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230245
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Adamov Martin (86020451)

Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  VrbovecDyjákovičky ,2019627A2A1302

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 41´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči AR1, přičemž v tomto jednání pokračoval i ve
druhém poločase, a to i vůči HR, kdy navíc inicioval spoluhráče k opuštění hrací plochy, za což se mu podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve
spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 8 soutěžních utkání nepodmíněně. Dále se hráči uděluje v souladu s § 20
DŘ peněžitá pokuta ve výši 500,Kč. Současně se dle § 20 odst. 8 DŘ ukládá povinnost uhradit pokutu společně a nerozdílně pachateli i
klubu do 7 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
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
(FK Aditeg Vrbovec_Dyjákovičky, z.s.).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 8 od 28.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229784
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Cvingráf Patrik (90032536)

Klub:

6240671  Tělovýchovná jednota START VLASATICE

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Vlasatice ,2019627A2B1305

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 59´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  podrazenim soupere ze strany
v souboji o mic, za což se mu 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 28.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230159
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Černý Michal (02020340)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Štítary  Horní Kounice ,2019627C1A1003

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 65´ obdržel ŽK´ za bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč. V 90´ obdržel ČK za HNCH :
pohoršující, urážlivé a ponižující výroky - kritika R v přerušené hře ("Ať se naučí pískat debil")
čímž spáchal disciplinární přečin dle § 45 odst.1) DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR za což se hráči ukládá trest  zastavení závodní
činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 27.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229765
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Fila Radek (79050501)

Klub:

6270131 - TJ SOKOL Dyje, z. s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyje A  Dyjákovice ,2019627A2A1303

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 59´ obdržel 1. ŽK´ a 62´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za bezohledné podražení
soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč v obou případech, 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 27.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229782
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Gruna Radek (91041064)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Vlasatice ,2019627A2B1305

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem
1) vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 2´ obdržel 1. ŽK´ za kritiku HR bez hanlivých výrazů a 55´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za bezohledné podražení soupeře v
nepřerušené hře v souboji o míč,
2) pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45 DŘ FAČR, když při opouštění hrací plochy po
vyloučení pro druhé napomenutí použil pohoršující, urážlivé, hanlivé posunky a výroky vůči HR,
spojených s vyhrožováním
za což se mu podle § 46 odst. 1 DŘ FAČR, § 45 odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR a za použití § 15 DŘ FAČR ukládá trest
zákaz závodní činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 28.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230261
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horký Petr (72070852)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Čejkovice  Práče B ,2019627A3C0204

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 84´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře úmyslným hraním rukou před 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 27.10.2019 12:53

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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019229778
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kelča Ondřej (93020735)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Horní Kounice B  Moravský Krumlov C ,2019627A2B1304

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 88´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  podrazenim soupere ze strany
v souboji o mic, za což se mu 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 28.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230161
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kuchařík Šimon (05081094)

Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2019627E1A  STARNET Okresní přebor žáků

Zápas:

Štítary  Moravský Krumlov ,2019627E1A1001

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 04´ obdržel 1 ŽK´ a 19´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za 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
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 28.10.2019 19:33

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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230145
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Macháček Petr (78080862)

Klub:

6270211  Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Prosiměřice A  Hrádek ,2019627A1A1307

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 6´ obdržel 1. ŽK´ a v 62´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za 2x bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč ,
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 27.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230144
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Rumian David (99051424)

Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jaroslavice A  Rakšice A ,2019627A1A1302

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 83´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  podražením soupeře ze strany v souboji o míč,
za což se mu 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 27.10.2019 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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230352
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Bronislav (93100999)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Chvalovice  Starý Petřín ,2019627A2A1306

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem
1) 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 kritiku HR bez hanlivých výrazů a v 61´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za bezohledné podražení soupeře v
nepřerušené hře v souboji o míč,
2) pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45 DŘ FAČR, když při opouštění hrací plochy po
vyloučení pro druhé napomenutí použil urážlivé, pohoršující a vulgární výroky i vůči HR, provedených zvlášť hrubým způsobem ve spojení
s vyhrožováním
za což se mu podle § 46 odst. 1 DŘ FAČR, § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR a za použití § 15 DŘ FAČR ukládá trest
zákaz závodní činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně.
za což se podle § 46 odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 soutěžní utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 28.10.2019 17:09

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: 31.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019230256
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  VrbovecDyjákovičky ,2019627A2A1302

ROZHODLA TAKTO:
STK podle § 7 odst. 1, písm. e) RS OFS Znojmo 2019/2020 předává do DK družstvo VrbovecDyjákovičky, které bez závažného důvodu
svévolně opustilo v 74. minutě hrací plochu a bez závažných důvodů odmítlo v utkání pokračovat a utkání tak nebylo dohráno.
DK: mj. v souladu s šetřením STK a KR a jejich závěrů rozhodla takto:
Klub FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s. je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře,
když bez závažných důvodů odmítli pokračovat ve hře bez závažných důvodů  z utkání bezdůvodně odstoupili v průběhu druhého poločasu
(74 min.), kdy odmítli pokračovat ve hře a opustili hrací plochu bez závažných důvodů,
za což se oddílu FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s. podle § 56, odst.3 DŘ FAČR uděluje finanční pokuta 2.500,Kč a současně se utkání
kontumuje dle § 36 ods.1 DŘ spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek jeho družstva 0 : 3 ve
prospěch družstva soupeře  Štítary.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20 odst.6 ).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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: 31.10.2019

