FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020255965
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horáček Jakub (02040346)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2020627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Štítary  Horní Kounice ,2020627C1A0202

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 71´ obdržel 1. ŽK a 88´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za ,
2x bezohledné podražení soupeře z boku 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 06.09.2020 19:15

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020255922
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Hořák Martin (85101901)

Klub:

6270551  Tělovýchovná jednota Sokol Troskotovice

Soutěž:

2020627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice  Litobratřice A ,2020627A2B0503

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 20´ obdržel 1. ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a v 51´ 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 07.09.2020 00:01

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020255921
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Petrů Jakub (00030434)

Klub:

6270501  TJ Sokol Šanov, z.s.

Soutěž:

2020627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Suchohrdly u Miroslavi ,2020627A2B0502

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 49´ obdržel 1. ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a v 90´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za
bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a strkání do soupeře oběma rukama, 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 06.09.2020 00:01

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020235792
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Petříček Martin (91092130)

Klub:

6270191  Tělovýchovná jednota Hostim, z.s.

Soutěž:

2020627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Hostim  Jezeřany ,2020627A1A0504

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 z boku v nepřerušené hře v souboji o míč a v 73´ obdržel 2. ŽK a následně ČK
za simulování pádu na zem v pokutovém území,
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 06.09.2020 12:55

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020235801
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Pospíšil Zdeněk (93021336)

Klub:

6270481 - TJ Suchohrdly z.s.

Soutěž:

2020627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Horní Kounice A  Suchohrdly ,2020627A1A0507

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 88´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnuti soupeře v přerušené hře z boku do nohy mimo souboj o míč,(oplácení), za což se
podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně. Soupeř
utkání dohrál.
Hráč Je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“), když:
v 88´ obdržel ČK za surovou hru, kdy kopnul soupeře bez možnosti hrát míč v nepřerušené hře ( oplácení ). Soupeř utkání dohrál
za což podle § 42 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 3 od 06.09.2020 13:20

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020255923
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sýkora Miroslav (93081986)

Klub:

6270221  TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s.

Soutěž:

2020627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Vlasatice  Hrušovany nad Jevišovkou ,2020627A2B0504

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 42´ obdržel 1. ŽK za bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč a v 75´ 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 07.09.2020 00:01

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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020235488
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270561  FCC SK ÚNANOV, z.s.

Soutěž:

2020627F1C  Okresní soutěž mladších žáků 8+1 sk. C

Zápas:

Dobšice/Suchohrdly  Únanov ,2020627F1C0202

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Únanova pro disc. přečin nenastoupení k utkání z důvodu absence prohlášení Covid19.
Rozhodnutí DK
Klub FCC SK Únanov z.s.je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva ml. žáků 8+1 k utkání, bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené
Pravidly fotbalu. (absence prohlášení Covid19.)
za což se oddílu FCC SK Únanov z.s. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR se ukládá trest
 kontumace utkání, dle §36 ods.1 DŘ spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět , aby byl stanoven výsledek jeho družstva 0 : 3 ve
prospěch družstva soupeře (Dobšice/Suchohrdly)
S ohledem na charakter přestupku se od peněžní pokuty upouští

UDĚLENÉ TRESTY:
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: 10.09.2020

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2020235795
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vondruška Jan (86110460)

Klub:

6270171  TJ Horní Kounice, z.s.

Soutěž:

2020627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Horní Kounice A  Suchohrdly ,2020627A1A0507

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 88´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení kopnutí soupeře v přerušené hře zezadu do nohy mimo souboj o míč, za což se podle §
48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně. Soupeř utkání
dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 06.09.2020 13:04

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: 10.09.2020

