FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142640
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Dufek Tomáš (95030590)

Klub:

6270091  Sokol Dobšice, z.s.

Soutěž:

2017627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Chvalovice  Dobšice B ,2017627A1A0501

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Dufek Tomáš je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když: 71 min se dopustil HNCH  úmyslné nastřelení HR míčem s velkou intenzitou zezadu do hlavy, následkem čehož, muselo dojít k
ošetření HR a hra byla přerušena na dobu cca 4 min. HR utkání dokončil
.
za což se podle § 48/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 7 od 04.09.2017 10:57

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142915
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Horák Bronislav (77120087)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627G1C  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina C

Zápas:

Suchohrdly u Miroslavi  Hostěradice ,2017627G1C0306

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Hostěradic pro disciplinární přečin neoprávněného nastoupení hráčky Netoličková Zuzana, ID 05120962 s
návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Suchohrdly u Mir.
Rozhodnutí DK
VD Horák Bronislav 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“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče
k utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání hráče Netoličková Zuzana, ID 05120962
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 1 měsíc nepodmíněně od 7.9. 2017
do 6.10.2017

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

06.10.2017 00:00

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142647
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627G1C  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina C

Zápas:

Hostěradice  Prosiměřice A ,2017627G1C0205

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Hostěradice pro neoprávněné nastoupení hráčky Netoličková Zuzana, ID 05120962 s návrhem na kontumaci
utkání ve prospěch družstva Prosiměřice A, kdy v soutěži starších přípravek mohou startovat dívky nar. od 1.1.2006 a mladší
Rozhodnutí DK
Klub Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice z.s.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 ( Netoličková Zuzana, ID 05120962, kdy v soutěži starších přípravek mohou startovat
dívky nar. od 1.1.2006 a mladší), za což podle § 69 odst.1 písm. e) DŘ 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 ( Prosiměřice A ) a
 peněžitá pokuta 900,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

900,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:3

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142657
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627G1C  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina C

Zápas:

Hostěradice  Prosiměřice B ,2017627G1C0208

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Hostěradice pro neoprávněné nastoupení hráčky Netoličková Zuzana, ID 05120962 s návrhem na kontumaci
utkání ve prospěch družstva Prosiměřice B, kdy v soutěži starších přípravek mohou startovat dívky nar. od 1.1.2006 a mladší.
Rozhodnutí DK
Klub Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice z.s.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 ( Netoličková Zuzana, ID 05120962, kdy v soutěži starších přípravek mohou startovat
dívky nar. od 1.1.2006 a mladší), za což podle § 69 odst.1 písm.e) DŘ 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 ( Prosiměřice B ) a
 peněžitá pokuta 900,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

900,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:3

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142913
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627G1C  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina C

Zápas:

Suchohrdly u Miroslavi  Hostěradice ,2017627G1C0306

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Hostěradic pro disciplinární přečin neoprávněného nastoupení hráčky Netoličková Zuzana, ID 05120962, s
návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Suchohrdly u Mir.
Rozhodnutí DK
Klub Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice z.s.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 ( Netoličková Zuzana, ID 05120962 , za což podle § 69 odst.1 písm.e) DŘ 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 ( Suchohrdly u Miroslavi ) a
 peněžitá pokuta 3000,Kč. ( s ohledem na opakování provinění v tomto soutěžním ročníku)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142634
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kavan Lukáš (78051140)

Klub:

6270021  Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice

Soutěž:

2017627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Mramotice  Blížkovice B ,2017627A2A0507

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kavan Lukáš je vinen disciplinárním přečinem narušení řádného průběhu hry podle § 43 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
V 33´ obdržel ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře podražením z boku mimo pokutové území (brankář)
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 04.09.2017 10:35

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142632
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kočí Karel (88090630)

Klub:

6270891 - FK Lechovice, z.s.

Soutěž:

2017627A3C  Znojemské pivo IV. třída skupina C

Zápas:

Lechovice - Damnice ,2017627A3C0504

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kočí Karel je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
když v 25´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení udeřením zvlášť hrubým způsobem  po vzájemném vrážení udeřil soupeře hlavou do
obličeje v přerušené hře. Soupeř utkání po ošetření dohrál,
za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 03.09.2017 10:07

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142672
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270291 - TJ Konice z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Těšetice ,2017627A3A0503

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Konic pro porušení pravidla 3 rozhodnutí FAČR č 2 pism.a) k uvedenému pravidlu  umožnění zapsání více jak
7 náhradníků a tudíž i neoprávněné nastoupení některého z hráčů s návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva Těšetic
Rozhodnutí DK
klub TJ Konice 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 zapsání více než 7 hráčů do ZoU a tedy neoprávněného nastoupení některého z těchto hráčů do utkání
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 (Těšetic) 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,-

Kontumace utkání:

0:3

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142633
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kuchař Kamil (84110908)

Klub:

6270161  Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  Pavlice ,2017627A3A0506

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Kuchař Kamil je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“),
když:v 29 min. obdržel 1 ŽK za úmyslné zdržování hry při odkopu od branky. a v 79 min.2 ŽK+ČK za zmaření slibně se rozvíjející útočné
akce soupeře bezohledným podražením 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.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 04.09.2017 10:20

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142673
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mössmer Jan (84012090)

Klub:

6270291 - TJ Konice z.s.

Soutěž:

2017627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Těšetice ,2017627A3A0503

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Konic pro porušení pravidla 3 rozhodnutí FAČR č 2 pism.a) k uvedenému pravidlu  umožnění zapsání více jak
7 náhradníků a tudíž i neoprávněné nastoupení některého z hráčů
Rozhodnutí DK
VD Mössmer Jan 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“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče
k utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání  umožnění zapsání více jak 7 náhradníků a tudíž i neoprávněné nastoupení některého z hráčů
k utkání
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 2 soutěžní utkání nepodmíněně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

18.09.2017 00:00

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142648
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Sobotka Radek (76031491)

Klub:

6270181  Tělovýchovná jednota Družstevník Hostěradice, z.s.

Soutěž:

2017627G1C  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina C

Zápas:

Hostěradice  Prosiměřice A ,2017627G1C0205

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Hostěradice pro neoprávněné nastoupení hráčky Netoličková Zuzana, ID 05120962 s návrhem na kontumaci
utkání ve prospěch družstva Prosiměřice A, kdy v soutěži starších přípravek mohou startovat dívky nar. od 1.1.2006 a mladší
Rozhodnutí DK
VD Sobotka Radek 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“)  Umožnění neoprávněného nastoupení hráče
k utkání, když
umožnil neoprávněné nastoupení k utkání A i B družstva, hráče Netoličková Zuzana, ID 05120962, kdy v soutěži starších přípravek mohou
startovat dívky nar. od 1.1.2006 a mladší
za což podle § 50 odst.3 ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest :
 zákazu výkonu funkce VD a zákazem pobytu na lavičce pro příslušníky družstva ve všech funkcích na 1 měsíc nepodmíněně od 7.9.2017
do 6.10.2017

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

06.10.2017 00:00

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142667
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2017627G1A  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina A

Zápas:

Štítary  Jevišovice/Mikulovice ,2017627G1A0214

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo Štítar pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání. STK uložila pokutu 1.000, Kč
Rozhodnutí DK
Klub TJ Sokol Štítary je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře
pro nenastoupení družstva starších přípravek k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené pravidly fotbalu
za což se oddílu TJ Sokol Štítary. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR 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 (Jevišovice/Mikulovice)
Od peněžité pokuty se s ohledem na rozhodnutí STK o uložení pořádkové pokuty se upouští
Současně se klub Štítar upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojených s dopravou na utkání v souladu s RFS OFS Znojmo, ve lhůtě
do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:3

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142668
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627G1A  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina A

Zápas:

Hluboké Mašůvky  VrbovecDyjákovičky ,2017627G1A0201

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo VrbovecDyjákovičky pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání. STK uložila pokutu 1.000, Kč
STK předává DK družstvo VrbovecDyjákovičky pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání. STK uložila pokutu 1.000, Kč
Rozhodnutí DK
Klub Vrbovec/Dyjákovičky je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře
pro nenastoupení družstva starších přípravek k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené pravidly fotbalu
za což se oddílu Vrbovec/Dyjákovičky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR 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 (Hluboké Mašůvky)
Od peněžité pokuty se s ohledem na rozhodnutí STK o uložení pořádkové pokuty se upouští
Současně se klub Vrbovec /Dyjákovičky upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojených s přípravou utkání v souladu s RFS OFS
Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017142669
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270721  FK Aditeg VrbovecDyjákovičky, z.s.

Soutěž:

2017627G1A  Kinderwelt okresní soutěž přípravek skupina A

Zápas:

Přímětice  VrbovecDyjákovičky ,2017627G1A0203

ROZHODLA TAKTO:
STK předává DK družstvo VrbovecDyjákovičky pro disciplinární přečin nenastoupení k utkání. STK uložila pokutu 1.000, Kč
Rozhodnutí DK
Klub Vrbovec/Dyjákovičky je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“), Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře
pro nenastoupení družstva starších přípravek k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené pravidly fotbalu
za což se oddílu Vrbovec/Dyjákovičky. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR 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 (Přímětic)
Od peněžité pokuty se s ohledem na rozhodnutí STK o uložení pořádkové pokuty se upouští
Současně se klub Vrbovec /Dyjákovičky upozorňuje na povinnost úhrady nákladů spojených s přípravou utkání v souladu s RFS OFS
Znojmo, ve lhůtě do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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: 07.09.2017

