FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225602
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Blažek Marek (93031158)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Práče A  Moravský Krumlov B ,2019627A1A0907

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  10´min. držení sopeře za dres v nepřerušené hře, 2.ŽK+ČK  51´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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.09.2019 18:56

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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225667
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Budai Patrik (94022065)

Klub:

6270491  Tělovýchovná jednota Družstevník Starý Petřín, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Starý Petřín ,2019627A2A0904

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 30´ obdržel 1. ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč, v 80´ 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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.09.2019 09:07

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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225611
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čepera Jiří (90011299)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Olbramovice A  Šanov ,2019627A2B0901

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 1. ŽK za zakopnutí míče v přerušené hře, v 73´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za 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 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225662
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Halámek Libor (94020554)

Klub:

6270571 - SK Vedrovice, z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Vedrovice ,2019627A2B0907

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 8´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením, 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 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225607
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Holík Martin (84030772)

Klub:

6270421 - TJ Pavlice, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Pavlice - Chvalovice ,2019627A2A0907

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 za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč, v 78´ 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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225159
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Holík Petr (76101604)

Klub:

6270871 - Football Club Bohutice,z.s.

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Branišovice  Bohutice ,2019627A3B0904

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 88´ obdržel ČK za pohoršující a urážlivé výroky vůči HR a dále
po udělení ČK opakovaně použil vůči HR hrubých výroků provedených zvláštˇ hrubých způsobem spojeným s vyhrožováním a zataháním
HR za dres, 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 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225763
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hýbler Jaroslav (73090357)

Klub:

6270761  1. FC Čejkovice,z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Čejkovice  Valtrovice ,2019627A3C0906

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 zjevné brankové příležitosti soupeře  hraní rukou v malém vápně
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 30.09.2019 14:25

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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225661
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kozelský Michal (88090380)

Klub:

6270201  TJ Hrabětice z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Hrabětice  Vlasatice ,2019627A2B0903

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 14´ obdržel 1. ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč, v 79´ 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:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225566
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270731  Sokol Litobratřice, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Miroslav B  Litobratřice B ,2019627A3C0903

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Litobratřic B pro nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub Litobratřice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva mužů k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu.
za což se oddílu Litobratřice B. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 3.000,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  (Miroslav B)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225157
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pavlík Jan (90080044)

Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Rakšice B  Dobřínsko ,2019627A3B0901

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 66´ obdržel ČK za HNCH  tělesné napadení  prudké strčení do soupeře rukou do hrudi v přerušené hře. Soupeř utkání dohrál.
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225670
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:

Štítary  Starý Petřín ,2019627A2A0904

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 34´ obdržel 1. ŽK za zakopnutí míče v přerušené hře, v 75´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za 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 29.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225762
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šimík Jiří (94040068)

Klub:

6270071 - FC Mramotice z.s.

Soutěž:

2019627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Grešlové Mýto  Mramotice ,2019627A3A0901

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 31´ obdržel ČK za HNCH  tělesné napadení  prudké strčení do soupeře rukou do hrudi v přerušené hře. Soupeř utkání dohrál.
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.09.2019 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: 03.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019225567
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270561  FCC SK ÚNANOV, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Dyjákovice  Únanov B ,2019627A2A0901

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Únanov B pro nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub Únanov je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FAČR“), Nenastoupení družstva mužů k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu. pro
za což se oddílu Únanov B. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 3.000,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  (Dyjákovice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

150,-

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: 03.10.2019

