FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022326112
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Sakal Yan (83071746)

Klub:

2050301  Tělovýchovná jednota Soběšín z.s.

Soutěž:

2021215A3B  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. B

Zápas:

Malín B  Soběšín ,2021215A3B2203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 DŘ "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám".
Udělen trest zákazu činnosti 4 SÚ
Popis přestupku: Červená karta během zápasu. Urážka rozhodčího ...po odmávání a následném odpískání ofsajdu hráče. Rozčileně
začal křičet na hlavního rozhodčího "Co to pískáš debile, běž do prdele!" a další pokřiky v cizím jazyce.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 06.06.2022 12:18

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: 06.06.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022326110
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Jelínek Lukáš (89051899)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Kaňk  Zruč nad Sázavou ,2021215A1A2604

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 43 Narušení řádného průběhu hry odstavec 1
Udělen trest zákazu činnosti 1 SÚ
Popis přestupku: Červená karta během zápasu.
Zmaření zjevné brankovév možnosti  stažení unikajícího hráče za dres v pokotovém území.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 06.06.2022 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: 06.06.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022326121
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vlach Jaroslav (84051725)

Klub:

2050071  Tělovýchovná jednota Slovan Horky z.s.

Soutěž:

2021215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Žleby  Horky ,2021215A3A2203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 DŘ "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám".
Udělen trest zákazu činnosti 2 SÚ
Popis přestupku: Červená karta během zápasu. Urážka rozhodčího kritika R v přerušené hře s urážlivým výrazem " to si děláš prdel, to
nebyl žádný faul"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 06.06.2022 12:30

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: 06.06.2022

