Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Tel: 728 143 021; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Zápis DK č. 12 ze dne 14.10. 2021
Přítomni: JUDr. Milan Kvapil, Ondřej Bence, Jaroslav Pölderl, Ing. David Zelníček, JUDr. Stanislav
Hrdlička
Omluven: --Hosté: --Rozhodnutí DK: viz. níže a na Úřední desce OFS Znojmo
Další sdělení:

Ve Znojmě dne 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298668
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Alexa Radek (05101141)

Klub:

6270071 - FC Mramotice z.s.

Soutěž:

2021627C1A  BERK BT Okresní přebor dorostu

Zápas:

Horní Kounice  Mramotice/Olbramkostel ,2021627C1A0701

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´ a 60´ 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:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 11.10.2021 08:57

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298670
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Duda Tibor (84092136)

Klub:

6270221  TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, z.s.

Soutěž:

2021627A4I  Okresní pohár mužů OFS Znojmo  ČTVRTFINÁLE

Zápas:

Hostěradice  Hrušovany nad Jevišovkou ,2021627A4I0105

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 88´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením zezadu
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,-

Podmínka do:

14.10.2021 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298836
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Fajkus Vojtěch (01081187)

Klub:

6270531 - TJ Sokol Tasovice, z.s.

Soutěž:

2021627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Micmanice - Tasovice B ,2021627A2A1104

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 38´ obdržel 1. ŽK´ a 78´ obdržel 2. ŽK a následně ČK za bezohledné podražení
soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč v obou případech, 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 10.10.2021 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298600
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Glencner Tomáš (90020817)

Klub:

6270851  Sportovní klub Olbramkostel,z.s.

Soutěž:

2021627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Olbramkostel  Grešlové Mýto ,2021627A3A1104

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´ a 67´ 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 11.10.2021 19:39

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298603
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Grexa David (96121425)

Klub:

6270131 - TJ SOKOL Dyje, z. s.

Soutěž:

2021627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Valtrovice - Dyje B ,2021627A3C1106

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 35´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti podražením soupeře v nepřerušené hře v jasné brankové příležitosti před
pokutovým územím,
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 11.10.2021 19:48

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298666
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270271  Tělovýchovná jednota JezeřanyMaršovice, z.s.

Soutěž:

2021627E1A  STARNET Okresní přebor žáků

Zápas:

Jezeřany  Moravský Krumlov/Olbramovice ,2021627E1A1106

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jezeřany pro pokles hráčů pod počet stanovený pravidly fotbalu
Rozhodnutí DK
Klub Jezeřany je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FAČR“), nenastoupení družstva žáků k utkání, odmítnutí pokračování ve hře
když bez závažných důvodů odmítl pokračovat ve hře  nenastoupil do druhého poločasu pro pokles hráčů pod povolený počet dle PF,
odmítl pokračovat ve hře bez závažných důvodů, ani důvody pro odstoupení hráčů nedoložil příslušnou dokumentací,
za což se oddílu Jezeřany podle § 56, odst.3 DŘ FAČR uděluje finanční pokuta 1 000,Kč, (RFS OFS Znojmo  §49 Modifikace písm.b),
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 : 7 ve prospěch družstva soupeře  Moravský Krumlov/Olbramovice (ponechává se
výsledek dosažený na hřišti).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:7

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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298601
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Vavříček Jiří (90100923)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2021627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Čejkovice  Chvalovice/Havraníky B ,2021627A3C1103

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´ a 90´ 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 11.10.2021 19:44

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298667
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270591  TJ Višňové z.s.

Soutěž:

2021627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Šanov  Višňové B ,2021627A2B1101

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Višňové B pro disc. přečin nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub Višňové 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 Višňové 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  Šanov.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti první 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 14.10.2021

