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

Zápis DK č. 7 ze dne 9. 9. 2021
Přítomni: JUDr. Milan Kvapil, JUDr. Stanislav Hrdlička, Ondřej Bence, Jaroslav Pölderl
Hosté: Milan Večeřa – předseda VV OFS Znojmo, Ing. David Zelníček
Rozhodnutí DK: viz. níže a na Úřední desce OFS Znojmo
Další sdělení: ------

Ve Znojmě dně 9. září 2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021263813
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Bubeník René (96051582)

Klub:

6270451  SK Rybníky,z.s.

Soutěž:

2021627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Rybníky  Petrovice ,2021627A3B0605

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 55´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti, kdy zabránil soupeřovu družstvu dosáhnout branky úmyslným hraním míče rukou
na brankové čáře,
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 06.09.2021 19:13

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: 09.09.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021263943
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Demek Vlastimil (63080608)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2021627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Miroslav B  Moravský Krumlov C ,2021627A2B0604

ROZHODLA TAKTO:
VD 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 mu byla HR
v 57´ udělena červená karta pro kritiku výkonu rozhodčího s hanlivými a urážlivými výrazy provedených zvlášť hrubým způsobem, za což se
podle § 45 odst. 2 DŘ FAČR, ve spojení s § 24 DŘ FAČR, ukládá trest zákaz výkonu funkce a pobytu na hráčské lavičce ve všech funkcích
na dobu 6 týdnů nepodmíněně tj. do 21.10.2021 a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 500, Kč.
Dle § 20 odst. 8 DŘ FAČR se ukládá povinnost uhradit pokutu společně a nerozdílně pachateli i klubu do 7 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

21.10.2021 23:59

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: 09.09.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264213
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kratochvíl Jiří (01120337)

Klub:

6270321  TJ Loděnice, z.s.

Soutěž:

2021627A3B  Znojemské pivo IV. třída skupina B

Zápas:

Rakšice B  Loděnice ,2021627A3B0602

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 urážku HR vulgárním výrazem provedeným zvlášť hrubým způsobem,
za což se podle § 45/2 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 06.09.2021 15:37

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: 10.09.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021264007
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Olšanský Michal (77041822)

Klub:

6270831  TJ Prosiměřice z.s.

Soutěž:

2021627E1A  STARNET Okresní přebor žáků

Zápas:

Šatov  Prosiměřice ,2021627E1A0506

ROZHODLA TAKTO:
Olšanský Michal je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“), když jako HRlaik za oddíl Prosiměřice po skončení utkání fyzicky  úderem do obličeje napadl
domácího diváka (zranění napadeného diváka nehlášeno),
za což se podle § 48 odst. 3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu rozhodčího na dobu 6 týdnů, a to do
21.10.2021 nepodmíněně a současně se ukládá dle § 20 DŘ peněžitá pokuta ve výši 1500, Kč.
Dle § 20 odst.8 DŘ se ukládá povinnost uhradit pokutu společně a nerozdílně pachateli i klubu do 7 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

21.10.2021 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: 09.09.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021263940
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Patočka Tomáš (99060254)

Klub:

6270361 - FC Miroslav, z.s.

Soutěž:

2021627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Miroslav B  Moravský Krumlov C ,2021627A2B0604

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 51´ obdržel 1. ŽK´ a v 54´ 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 05.09.2021 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: 09.09.2021

