FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224637
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:
Je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči hlavnímu rozhodčímu podle § 45 Disciplinárního řádu
(dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když v 16´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky v nepřerušené
hře a dále po ukončení utkání při odchodu rozhodčích do kabin použil pohoršující a urážlivé výroky provedené zvlášť hrubými výroky vůči
hlavnímu rozhodčímu,
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 23.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224640
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Blüml Radim (04030720)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2019627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Horní Kounice  Štítary ,2019627C1A0503

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 obdržel
1.ŽK  54´min. zakopnutí míče v přerušené hře, 2.ŽK+ČK  87´min. bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč, za
což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225029
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Březina Martin (77091232)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Troskotovice ,2019627A2B0801

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 a § 48 Disciplinárního řádu (dále jen "DŘ") Fotbalové asociace ČR (dále jen "FAČR"),
když v 83´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR následně po udělení červené karty fyzicky
napadl HR opakovaným vražením hrudí s následným pokusem udeřit HR tzv. hlavičkou, které HR uhnul následně vyhrožoval HR
napadením, zlomením nosu,
za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR a § 48 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 9
soutěžních utkání nepodmíněně.
Dále se hráči uděluje v souladu s § 20 DŘ peněžitá pokuta ve výši 1000,Kč.
S odkazem na ustanovení § 20 odst.6, odst.8 DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu ( Troskotovice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 9 od 22.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224639
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čermák Vojtěch (02070514)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2019627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Horní Kounice  Štítary ,2019627C1A0503

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 obdržel
1.ŽK  52´min  zakopnutí míče v přerušené hře, 2.ŽK+ČK  87´min. kritika R bez hanlivých výroků. za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR
ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224632
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mahdal Martin (96040268)

Klub:

6270201  TJ Hrabětice z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Oleksovice  Hrabětice ,2019627A2B0805

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 89´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky v
přerušené hře, provedených zvlášť hrubými výroky vůči HR,
za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 23.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225028
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Meister Luboš (80110978)

Klub:

6270561  FCC SK ÚNANOV, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice  Únanov B ,2019627A2A0701

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR), když po ukončení utkání fyzicky napadl AR1 spolu s hrubými vulgárními výrazy a způsobil mu zranění, které si
nevyžádalo pracovní neschopnost, za což se mu podle § 48 odst. 4 a § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 ukládá trest zastavení
závodní činnosti na 12 soutěžních utkání nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 12 od 26.09.2019 18:50

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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224988
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pelikán Karel (64060590)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Moravský Krumlov B  Horní Kounice A ,2019627A1A0802

ROZHODLA TAKTO:
Asistent1 je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), neboť:
v 48´ obdržel 1. ŽK´ a 67´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za vstup na hrací plochu v přerušené hře a kritika R v přerušené hře bez použití
vulgárních výrazů
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce asistenta a zákaz pobytu na lavičce
pro příslušníky družstva na 1 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 26.09.2019 16:52

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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224645
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

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 22.09.2019 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: 26.09.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019224745
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vošmera Daniel (84050786)

Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Moravský Krumlov B  Horní Kounice A ,2019627A1A0802

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 54´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti podražením soupeře z boku  soupeř by šel sám na branku
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 22.09.2019 20:05

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: 26.09.2019

