FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019221874
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dvořák Roman (95060547)

Klub:

6270451  SK Rybníky,z.s.

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Rybníky  Dobřínsko ,2019627A3B0501

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 49´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  hraní rukou před brankovou čarou
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 02.09.2019 12:09

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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019222341
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Gruna Martin (91032595)

Klub:

6270241 - TJ JAMOLICE z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Jamolice - Troskotovice ,2019627A2B0506

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 62´ obdržel 1 ŽK´ a 74´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- zakopnutí míče v přerušené hře
- 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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.09.2019 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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019221899
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2019627E1A  STARNET Okresní přebor žáků

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK oddíl Hostěradic pro disc. přečin odhlášení družstva žáků ze soutěže.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Družstevník Hostěradice z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále
jen „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím,
že odhlásil své družstvo ze soutěže  Okresní soutěže žáku 10+1 sk.A v rozehrané soutěži, za což se mu podle § 69 odst.4) DŘ ukládá
trest :
1) vyloučení družstva žáku 10+1 ze soutěže
2) peněžitá pokuta 3.000Kč. ( dle RFS OFS Znojmo )
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Současně v souladu s § 38 odst.3) DŘ se s ohledem na soutěž ze které je družstvo vyloučeno a věkovou kategorii se pro příští ročník
nestanovuje soutěž, ve které by případně bylo družstvo oprávněno startovat

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

100,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR 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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019221878
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270251  Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s.

Soutěž:

2019627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Horní Kounice  Jaroslavice/Hevlín ,2019627C1A0202

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jaroslavice/Hevlín pro nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub Jaroslavice/Hevím je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva dorostu k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly
fotbalu.
za což se oddílu Jaroslavice/Hevlín. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 2000,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 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře  (Horní Kounice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 02.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019221876
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kelča Ondřej (93020735)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Dobšice B  Horní Kounice A ,2019627A1A0507

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 35´ obdržel 1 ŽK´ a 74´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
2x- 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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.09.2019 12:14

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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019222529
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kudlička Jan (85021267)

Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Božice A  Suchohrdly ,2019627A1A0301

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 45´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnuti soupeře v přerušené hře do nohy vyšší intenzitou (oplaceni) za což se podle §
48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání
Soupeř utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 19.08.2019 00:00

Podmínka do:

18.11.2019 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: 22.08.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019222418
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pavelčík Jiří (76030489)

Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Chvalovice  Božice A ,2018627A2A1403

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 3´ a v 32´ obdržel ŽK za kritiku HR bez vulgárních výroků a následně po udělení 2 ŽK i ČK použil vůči delegované osobě urážlivých výroků
provedených zvlášť hrubým způsobem spojeným s vyhrožováním,
za což se podle § 45 odst.2) DŘ ve spojení s § 46, odst. 1 DŘ FAČR a ve spojení s § 23 DŘ ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6
soutěžních utkání. nepodmíněně
ROZHODNUTÍ DK :
Žádosti o prominutí zbytku trestu 2 SU nepodmíněně 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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019222091
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Starý Petřín ,2019627A2A0502

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Starého Petřína pro pokles hráčů pod počet povolený pravidly fotbalu
.
Rozhodnutí DK
Klub TJ Družstevník Starý Petřín 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 v 37 min. 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 : 6 ve prospěch družstva soupeře ( Micmanice) ponechání výsledku dosaženého na hřišti a
 peněžitá pokuta 2000Kč.
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:

6:0

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: 05.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019221873
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sýkora Miroslav (97091304)

Klub:

6270201  TJ Hrabětice z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Hrabětice  Vedrovice ,2019627A2B0505

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 90´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé 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 3 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 01.09.2019 12:01

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: 05.09.2019

