FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022318717
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Kotek Tomáš (94052180)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malín  Zruč nad Sázavou ,2021215A1A2007

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR ,,Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

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: 25.04.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022318720
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Kožnar Nikola (90061679)

Klub:

2050291  Tělovýchovná jednota Viktoria Sedlec, z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Sedlec  Církvice ,2021215A1A2005

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám." Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, "To si děláš
prdel!" Vyloučení hráč toto na mě zařval ze své půlky na celý stadion, dožadujíce se odpískání PK. Kdy hostující brankář zcela čistě
odehrál míč na aut. Po vykázání odešel v klidu.
Udělen trest zákazu činnosti na 2 SU

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 25.04.2022 17:04

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: 25.04.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022319278
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050211  TJ Sokol Malín z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malín  Zruč nad Sázavou ,2021215A1A2007

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný klub je vinen disciplinárním přečinem podle § 65 odstavec 1 písmeno c DŘ FAČR "Porušení povinností pořádajícího klubu".
Udělen trest finanční pokuta 500 Kč.
Popis přestupku: Klub nezajistil pořadatelskou službou vstupu diváka do prostor technické zóny laviček domácího týmu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

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: 27.04.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022319402
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Lhoták Tomáš (80011034)

Klub:

2050211  TJ Sokol Malín z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malín  Zruč nad Sázavou ,2021215A1A2007

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle DŘ FAČR
§ 66 odstavec 1 a 4  Nesportovní chování fanoušků a jiných osob ve spojení s § 5 odstavec 4  Osobní působnost
S ohledem na výše uvedené paragrafy trestáme uvedeného Lhoták Tomáš (80011034) za nesportovní chování jelikož se jako divák
dopustil hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících pokřiků vůči delegovaným osobám.
Udělen trest pokuty ve výši 2 500 Kč.
Popis přestupku dle ZoU:
V 80 min,v přerušené hře začal řvát z technické zóny na adresu R,AR1.AR2 Lhoták Tomáš ID 80011034: "Vy vymaštěnci, čůráci, běžte do
píči!" Jelikož jsem myslel, že je uveden v zápise, tak sem mu udělil ČK. Do tecgnické zóny musel vstoupit během utkání, aniž by jsi toho
všiml AR1, pořadatel nebo vedoucí domácích. Nicméně jsem ho za tyto urážky vyloučil a až po utkání jsem zjistil, že tento člověk není
uveden v ZoU. Z technicke zóny odešel bez problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 500,-

Poplatek DK:

150,-

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: 28.04.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022318716
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Víšek Lukáš (99080577)

Klub:

2050321  FK AJAX ŠTRAMPOUCH, z.s.

Soutěž:

2021215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

ŠTRAMPOUCH  Vrdy B ,2021215A3A1603

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR ,,Vyloučení pro druhé napomenutí "
Udělena finanční pokuta.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

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: 25.04.2022

