FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226530
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Bohunský Radek (97011555)

Klub:

6270371  Football Club Moravský Krumlov, z.s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Suchohrdly  Moravský Krumlov B ,2019627A1A1001

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 39´ obdržel 1. ŽK za kritiku HR bez hanlivých výroků, v 88´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za podražení soupeře z boku v souboji o míč v
nepřerušené 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 07.10.2019 12:35

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226695
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Březina Jiří (90041264)

Klub:

6270291 - TJ Konice z.s.

Soutěž:

2019627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Křepice ,2019627A3A1005

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 65´ obdržel ČK za HNCH  tělesné napadení  vzájemné postrčení se soupeřeml.
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 07.10.2019 16:15

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226719
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Černý Michal (02020340)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2019627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Jaroslavice/Hevlín  Horní Kounice ,2019627C1A0702

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:
ve 24´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře  držením
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:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.10.2019 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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226988
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Jakša Ladislav (64070174)

Klub:

6270101  SK1934 Dobřínsko ,spolek

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Dobřínsko  Tavíkovice ,2019627A3B0801

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK :
podezření na disc. přečin při úmyslném uvádění nepravdivých údajů v ZoU utkání č. 2019627A3B0801 – Dobřínsko – Tavíkovice. Dle
historie ZoU utkání bylo zahájeno nejméně 21 minut po úředním začátku utkání bez odůvodnění. Doba hry v 1. poločase nemohla být
delší jak 40 minut a při dodržení přestávky nemohla být doba hry druhého poločasu delší jak 23 minut, spíše druhý poločas nebyl
odehrán vůbec, což je v přímém rozporu s údaji uváděnými rozhodčím v ZoU.
Vedoucí družstev uvedeného utkání :
Jakša Ladislav, ID: 67070174
Vylášek Miroslav, ID:81021623
pro podezření ze spolupachatelství či pomoc k disc. přečinu
Rozhodnutí DK:
Vedoucí družstva JAKŠA Ladislav je vinen disciplinárním přečinem podvod podle ustanovení § 53 Disciplinárního řádu (dále jen "DŘ")
Fotbalové asociace České republiky (dále jen "FAČR"), když v zápise o utkání úmyslně potvrdil nepravdivé údaje, za což se mu podle
ustanovení § 53 odst. 1 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce vedoucího družstva a zákaz pobytu na hráčské lavičce na dobu do
11.11.2019 a současně se mu ukládá podle ustanovení § 20 DŘ FAČR peněžitá pokuta ve výši 1.000, Kč.
Podle ustanovení § 20 odst.6 a odst. 8 DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

11.11.2019 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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226696
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Jeřábek Lubomír (84111439)

Klub:

6270681  SK BAYERN Křepice, z.s.

Soutěž:

2019627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Křepice ,2019627A3A1005

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 65´ obdržel ČK za HNCH  tělesné napadení  vzájemné postrčení se soupeřeml.
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 07.10.2019 16:18

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226705
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kosec Roman (71040590)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

ROZHODLA TAKTO:
Člen FAČR 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“), neboť:
v 84´ během utkání obdržel byl jako divák vykázán z prostoru hřiště, když použil vůči delegované osobě (HR) pohoršující, urážlivé, hanlivé
posunky a výroky,
za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 20 DŘ FAČR 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
( Práče)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226298
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Beran Jaromír (93111134)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce podle § 50 Disciplinárního řádu
(dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
jako hráč starší 15ti let neoprávněně nastoupil k utkání, ač není na seznamu hráčů předloženém před zahájením soutěží
S ohledem na okolnosti případu (absence zavinění) se disciplinární řízení podle § 99 ods.3 písmeno b DŘ zastavuje

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226283
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Miroslav B pro neoprávněné nastoupení hráče Beran Jaromír, ID:93111134, který není na seznamu hráčů
předloženém před zahájením soutěží
klub Miroslav je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče Beran Jaromír, ID:93111134, který není na seznamu hráčů předloženém před
zahájením soutěží , ale byl zapsán z ZoU
za což podle § 69 odst.1e ve spojení s § 36 DŘ FAČR ukládá trest :
 kontumace utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3) ve prospěch
družstva soupeře (Práče B) a
 peněžitá pokuta 500,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226289
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Irsenský Roman (96050230)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Miroslav B pro neoprávněné nastoupení hráče Beran Jaromír, ID:93111134, který není na seznamu hráčů
předloženém před zahájením soutěží
Rozhodnutí DK
VD je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle § 50 Disciplinárního řádu (dále je
„DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) když
umožnil neoprávněné nastoupení hráče Beran Jaromír, ID:93111134, který není na seznamu hráčů předloženém před zahájením soutěží
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích do 21.10.2019 nepodmíněně
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 300,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
( Miroslav )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

300,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

21.10.2019 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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226700
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Priml Marek (96031363)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

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“), neboť:
v 80´ obdržel ČK, když v přerušené hře použil vůči delegované osobě (HR) pohoršující, urážlivé, hanlivé posunky a výroky,
za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na 5 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 06.10.2019 16:23

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226697
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Přepechal Patrik (99031720)

Klub:

6270141  FC INTER HAVRANÍKY z.s.

Soutěž:

2019627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Grešlové Mýto  Havraníky ,2019627A3A1006

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 60´ obdržel 1. ŽK za podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře, v 78´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za podražení
soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené 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 06.10.2019 16:19

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226986, ze dne 10. října 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE – ZNOJMO
VE VĚCI:
Osoba: RESCHOVSKÝ Michal
Postavení: rozhodčí OFS Znojmo
Soutěž: Znojemské pivo IV. třída skupina B, ročník 2019, Skupina IV.B třída muži, číslo: A3B
Zápas: Dobřínsko - Tavíkovice , 2019627A3B0801, 22.09.2019, 15:30 hodin
Na základě předání STK - RESCHOVSKÝ Michal – podezření na disc. přečin při úmyslném uvádění
nepravdivých údajů v ZoU utkání č. 2019627A3B0801 – Dobřínsko – Tavíkovice. Dle historie ZoU utkání
bylo zahájeno nejméně 21 minut po úředním začátku utkání bez odůvodnění. Doba hry v 1. poločase
nemohla být delší jak 40 minut a při dodržení přestávky nemohla být doba hry druhého poločasu delší
jak 23 minut, spíše druhý poločas nebyl odehrán vůbec, což je v přímém rozporu s údaji uváděnými
rozhodčím v ZoU.
ROZHODLA TAKTO:
Rozhodčí RESCHOVSKÝ Michal je vinen disciplinárním přečinem podvod podle ustanovení § 53
Disciplinárního řádu (dále jen "DŘ") Fotbalové asociace České republiky (dále jen "FAČR"), když jako
HR v zápise o utkání úmyslně uvedl nepravdivé údaje za což se mu podle ustanovení § 53 odst. 1 DŘ
FAČR ukládá trest zákaz činnosti rozhodčího v kategorii muži na dobu do 11.11.2019 a současně se mu
ukládá podle ustanovení § 20 DŘ FAČR peněžitá pokuta ve výši 1.000,- Kč.
Poplatek DK: 150,- Kč.
V souladu s ustanovením § 20 DŘ FAČR je povinen uhradit uloženou peněžitou pokutu na účet OFS
Znojmo do 1 měsíce.
ODŮVODNĚNÍ: Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 DŘ 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 DŘ FAČR.
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 DŘ
FAČR.

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226987
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Michal (91022182)

Klub:

6270381  FC Rakšice, z. s.

Soutěž:

2019627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Rakšice A  Božice A ,2019627A1A0703

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 75´ 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 4 soutěžní utkání nepodmíněně
Rozhodnutí DK :
Žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 1 SU se NEVYHOVUJE

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 10.10.2019 18:30

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226703
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Šimša Michal (99090424)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2019627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Práče B  Miroslav B ,2019627A3C1005

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“), neboť:
po skončení utkání obdržel ČK, když použil vůči delegované osobě (HR) pohoršující, urážlivé, hanlivé posunky a výroky,
za což se podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na 4 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 06.10.2019 16:26

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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226272
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270571 - SK Vedrovice, z.s.

Soutěž:

2019627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Vedrovice ,2019627A2B1001

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vedrovic pro nenastoupení k utkání.
Rozhodnutí DK
Klub Vedrovice 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 Vedrovice 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 3 :0 ve prospěch družstva soupeře  Šanov
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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226990
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vylášek Miroslav (81021623)

Klub:

6270541  Fotbalový klub  FC Tavíkovice, z.s.

Soutěž:

2019627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Dobřínsko  Tavíkovice ,2019627A3B0801

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK :
podezření na disc. přečin při úmyslném uvádění nepravdivých údajů v ZoU utkání č. 2019627A3B0801 – Dobřínsko – Tavíkovice. Dle
historie ZoU utkání bylo zahájeno nejméně 21 minut po úředním začátku utkání bez odůvodnění. Doba hry v 1. poločase nemohla být
delší jak 40 minut a při dodržení přestávky nemohla být doba hry druhého poločasu delší jak 23 minut, spíše druhý poločas nebyl
odehrán vůbec, což je v přímém rozporu s údaji uváděnými rozhodčím v ZoU.
Vedoucí družstev uvedeného utkání :
Jakša Ladislav, ID: 67070174
Vylášek Miroslav, ID:81021623
pro podezření ze spolupachatelství či pomoc k disc. přečinu
Rozhodnutí DK:
Vedoucí družstva VYLÁŠEK Miroslav je vinen disciplinárním přečinem podvod podle ustanovení § 53 Disciplinárního řádu (dále jen "DŘ")
Fotbalové asociace České republiky (dále jen "FAČR"), když v zápise o utkání úmyslně potvrdil nepravdivé údaje, za což se mu podle
ustanovení § 53 odst. 1 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce vedoucího družstva a zákaz pobytu na hráčské lavičce na dobu do
11.11.2019 a současně se mu ukládá podle ustanovení § 20 DŘ FAČR peněžitá pokuta ve výši 2.000, Kč.
Podle ustanovení § 20 odst.6 a odst. 8 DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

11.11.2019 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: 10.10.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019226623
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Žárský Milan (90060073)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2019627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Únanov B  Chvalovice ,2019627A2A1001

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 26´ obdržel 1. ŽK´ za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč, poté v 58´
obdržel 2. ŽK a následně ČK za kritiku HR bez hanlivých výrazů,
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 07.10.2019 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: 10.10.2019

