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

Zápis DK č. 1 ze dne 11. srpna 2022

Přítomni: JUDr. Milan Kvapil, JUDr. Stanislav Hrdlička, Ondřej Bence, Jaroslav
Pölderl

Omluveni: Ing. David Zelníček
Rozhodnutí DK: viz. níže a na Úřední desce OFS Znojmo
Další sdělení:
1. DK bere na vědomí „Obsah popisu vyloučení“ na webových stránkách OFS Znojmo.
2. DK bere na vědomí „Doplnění popisu vyloučení“ s tím, že se současně rozhodčí
upozorňují, že na povinnost seznamovat se na webových stránkách OFS Znojmo, zdali
po nich není požadováno doplnění ZoU.
3. DK se seznámila s novelizací DŘ FAČR s účinností od dne 1.7.2022 a s Rozpisem
fotbalových soutěží 2022/2023.
4. DK upozorňuje, že disciplinární řízení je u vyloučených hráčů (funkcionářů) zahájeno
okamžikem udělení ČK (hráči/funkcionáři je okolnost vyloučení známa a tato
skutečnost je uvedena v ZoU). Zahájení řízení se z tohoto důvodu podle DŘ FAČR
nebude vyhovovat a uveřejňovat na Úřední desce OFS Znojmo. V ostatních případech
je postup zahájení disciplinárního řízení nezměněn.

Ve Znojmě dne 11. srpna 2022
Za DK JUDr. Milan Kvapil, předseda

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022329830
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270211  Tělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.

Soutěž:

2022627A4C  Okresní pohár mužů OFS Znojmo  skupina C

Zápas:

Mramotice  Hrádek ,2022627A4C0301

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK oddíl Hrádku pro nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
klubTělovýchovná jednota SOKOL HRÁDEK, z.s.. je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), nenastoupení družstva mužů k utkání Okresního poháru, bez závažných důvodů po uplynutí
čekací doby stanovené Pravidly fotbalu.
za což se oddílu podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR s přihlédnutím k § 17 DŘ
uděluje finanční pokuta 1.500,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 (Mramotice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti první sběrné faktury ( § 20, odst.6) DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu 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 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: 11.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022329829
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Řihák Petr (00061017)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2022627A4E  Okresní pohár mužů OFS Znojmo  skupina E

Zápas:

Suchohrdly  Práče ,2022627A4E0202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Řihák Petr je vinen disciplinárním přečinem Surová hra podle § 42 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 38´ obdržel ČK za surovou hru,, podražení zezadublíže neuvedeno. 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,-

Podmínka do:

09.08.2022 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: 08.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022329828
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Varhaník Zbyněk (77120775)

Klub:

6270411 - FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s.

Soutěž:

2022627A4D  Okresní pohár mužů OFS Znojmo  skupina D

Zápas:

Rakšice  Oleksovice ,2022627A4D0302

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 12´ 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,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 08.08.2022 15:45

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: 11.08.2022

