FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330503
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Roubíček Jakub (04110437)

Klub:

2050111 - FK Chotusice 1932 z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malešov  Chotusice ,2022215A1A0305

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

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: 22.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330504
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Nytra Metoděj (03020571)

Klub:

2050191  SK 1933 ČUS Nové Dvory, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Nové Dvory  Tupadly ,2022215A1A0304

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.ŽK  NCH  bezohledné podražení ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. Bez zranění protihráče. 2 ŽK = ČK  NCH  bezohledné podražení ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Bez
zranění protihráče.

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: 22.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330505
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vojáček Luboš (97050120)

Klub:

2050331 - TJ Star Tupadly, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Nové Dvory  Tupadly ,2022215A1A0304

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.ŽK  NCH  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. Bez zranění protihráče. 2.ŽK = ČK  NCH  držení soupeře za dres v souboji o míč v nepřerušené hře bez zjevné snahy
hrát míčem ( tzv. taktický faul ).

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: 22.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330506
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Váňa Michal (84090102)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Zruč nad Sázavou  Paběnice ,2022215A1A0302

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK  45'  Projevy nespokojenosti, protestování  kritika AR1 v
přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy:"to snad není možné, to žádný ofsajd nebyl. 2. ŽK  ČK  Nesportovní chování  bezohledné
podražení soupeře při skluzu ze předu v souboji o míč v nepřerušené hře. Protihráč byl ošetřen, pokračoval ve hře, poté byl vystřídán.

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: 22.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330507
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Dolejš Ladislav (03020266)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Zruč nad Sázavou  Paběnice ,2022215A1A0302

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  Nesportovní chování  bezohledné podražení soupeře při skluzu
ze předu v souboji o míč v nepřerušené hře. Protihráč pokračoval v utkání bez zranění. 2  Nedodržení předepsané vzdálenosti  při výkopu
brankáře hráč nedovolil provést jeho výkop

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: 22.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330656
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Řepka Tomáš (74010049)

Klub:

2050051  TJ Sokol Červené Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Červené Janovice  Horní Bučice ,2022215A1A0306

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, Urážka R,v přerušené hře s hanlivým
výrazem "ty jsi sráč" při odchodu dál pokračoval slovy ty zmrde.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.08.2022 16:31

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: 24.08.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022330493
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vavřina Jan (86091944)

Klub:

2050291  Tělovýchovná jednota Viktoria Sedlec, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Sedlec - Kaňk ,2022215A1A0307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  29.min  podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepř. hře,
na polovině HP. Soupeř nezraněn. 2. ŽK  57 min  podražení soupeře z boku při skluzu v souboji o míč v nepř. hře na polovině HP,
soupeř nezraněn.

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: 22.08.2022

