FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022332248
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Kalfiřt Jakub (87101956)

Klub:

2050031  Sportovní klub Církvice z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Zruč nad Sázavou  Církvice ,2022215A1A0501

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 82 min  protestování nebo slovní projev nespokojenosti kritika R
v přerušené hře bez hanlivých výrazů ,,to si to sakra neviděl ten jasný faul". 2 ŽK = ČK 88min: NCH  bezohledné podražení soupeře
zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře. Bez zranění. Hráč odešel bez problémů.

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: 08.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022332243
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Koten Lukáš (90081614)

Klub:

2050031  Sportovní klub Církvice z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Zruč nad Sázavou  Církvice ,2022215A1A0501

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 42 DŘ odst. 1 "Surová hra"
Udělen trest zákazu činnosti 2 SÚ
Popis přestupku:Červená karta během zápasu, Surová hra, podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití
nepřiměřené síly. Bez zranění. Odchod vyloučeného bez problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 08.09.2022 09:54

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: 08.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022332242
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Křepelka Matěj (94052077)

Klub:

2050321  FK AJAX ŠTRAMPOUCH, z.s.

Soutěž:

2022215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Hostovlice  Štrampouch ,2022215A3A0505

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 42 DŘ odst. 1 "Surová hra"
Udělen trest zákazu činnosti 2 SÚ
Popis přestupku: Červená karta během zápasu, Surová hra, Násilné podražení soupeře ze předu v nepřerušené hře v souboji o míč.Hráč
opustil HP bez problémů. Faulovaný hráč D2 utkání dohrál bez zjevného zranění.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 08.09.2022 09:50

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: 08.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022332468
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 - Chotusice ,2022215A1A0506

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Je potrestán zákazem činnosti na jedno soutěžní utkání.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK70minprotestování nebo slovní projev nespokojenostikritika R,v
přerušené hře bez hanlivých výrazů:to nevidíš,že mi jde sakra po hnátách.2ŽK77NCHbezohledné kopnutí soupeře zezadu v souboji o
míč v nepřerušené hře.Zranění protihráče ne.Odchod vyloučeného hráče bez problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 09.09.2022 09:39

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: 09.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022332266
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vacek Miroslav (78090794)

Klub:

2050341  FK Uhlířské Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Rataje n. Sázavou  Uhl. Janovice B ,2022215A2A0507

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, Nch1ZK byla udelena v 30min za kopnuti soupere pri souboji o mic v
neprerusene hre ze strany,2ZK- 77min za kopnuti soupere pri souboji o mic v neprerusene hre ze strany, ZK+ZK=CK proto byla udelana
CK.

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: 08.09.2022

