FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Disciplinární komise
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731 125 144 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání DK Karlovarského KFS č. 27 ze dne 1. 6. 2022
Místo konání: on-line
Přítomni: Vorel, Truhlář, Hodač, Tichota, Palla
Omluveni: x
Nepodmíněné tresty:
Patrik Plzák, 1995 (Jiskra Hazlov)

5 SU od 30. 5. 2022

§45/1 DŘ

Vykoupení trestu (po 2 ŽK):
Miroslav Živanovič, 1993 (FK N.Role)

pokuta 300 Kč

§46/2 DŘ

Žádosti o prominutí zbytku trestu:
Václav Kolář, 1976 (Juvena Křižovatka)
Lukáš Kunz, 1997 (FK Ostrov)
Jan Rozhon, 1998 (KSNP Sedlec)

DK žádosti nevyhovuje
DK žádosti vyhovuje, trest se ruší
DK žádosti vyhovuje, trest se ruší

Udělení trestu na návrh STK:
Na základě návrhu STK, DK kontumuje utkání Krajského poháru mužů TJ K.Vary-Dvory – FK Nejdek
výsledkem 3 : 0 ve prospěch domácího družstva.
Důvodem kontumace bylo nedostavení se družstva k utkání vlastní vinou.
Na základě návrhu STK, DK kontumuje utkání I.A třídy FK Loket – Slavoj Kynšperk ve prospěch
domácího družstva a zároveň ponechává v platnosti výsledek dosažený na hřišti v době ukončení
utkání 7 : 1 (77. minuta).
Důvodem kontumace byl pokles hráčů hostujícího družstva pod sedm.
Sdělení pro kluby:
DK upozorňuje kluby a ostatní členy FAČRu, aby veškeré podněty a připomínky týkající se
disciplinárního řízení směřovaly formou písemného vyjádření tak, jak uvádí disciplinární řád –
POUZE prostřednictvím sekretáře Karlovarského KFS nebo osobně na jednání DK.
DK upozorňuje kluby, že není nutná fyzická účast provinilce na jednání a není nutný ani písemný souhlas
- §91 DŘ. DK žádá kluby o prostudování tohoto paragrafu. Pokud klub chce uplatnit vykoupení trestu po
2 ŽK, je NUTNÉ, aby do středy 15:00 hod. byla zaslána písemná žádost, jinak bude provinilec potrestán
zastavením činnosti.
Výše poplatků za jednotlivá rozhodnutí je stanovena DŘ FAČR v příloze 1, §2.
Proti rozhodnutí DK Karlovarského KFS je možno podat odvolání k ORK Karlovarského KFS
do 5 dnů ode dne doručení (zveřejnění rozhodnutí na úřední desce).
V Karlových Varech dne 1. 6. 2022

Lubomír Vorel, v.r.
předseda DK

