Rozhodnutí DK OFS PZ č. 4 ze dne 15.09.2022
Přítomní: Opatrný, Hes, Hřebík, Koubek, Novotný
Omluvení: --

HRÁČI A FUNKCIONÁŘI
ID
Pořad. číslo

88011152
DR 4-1-22/23

89050091
DR 4-2-22/23

89070775
DR 4-3-22/23

99050958
DR 4-4-22/23

Jméno a
příjmení
Disciplinární
přečin
Dvořák Tomáš

Klub

SK Slavia
Drahelčice
Červená karta C, Použití
pohoršujících, urážlivých nebo
ponižujících výroků nebo gest,
Použití pohoršujících urážlivých a
ponižujících výroků směrem k R po
ukončení utkání slovy ( kolik si jako
nastavil ty vole )
Prager Jan
SK Slavia
Drahelčice
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, 1. ŽK kritika R v přerušené hře
slovy ,, to si slepej tak to pískej,, Poté
hráč vystřídal byla navázána hra a
hráč z lavičky hostí u které jsem byl
zhruba 3m začal urážet a nadávat R
slovy ,, ty zmrde žlutej jdi do prdele ty
kreténe,, poté jsem ho vyloučil a
vykázal z TZ což udělal a stále
pokračoval slovy ,, ty čůráku
zkurvenej atd. Při odchodu z HP a u
šaten hráč na mě začal opět řvát a
vyhrožovat ,, ty zmrde počkej já si
tady na tebe počkám dostaneš ti
šlápnu na ten tvůj ksicht ty žide,
odtud neodjedeš ty žlutá kurvo
počkej až vylezeš mrdko.
Müller Jiří
FK Kosoř
Červená karta během zápasu,
Zmaření zjevné brankové možnosti
soupeřova družstva, Zmaření
zjevné brankové příležitosti - zmařil
zjevnou brankovou možnost soupeře
podražením ze předu mimo pokutové
území a rozhodčí nařídil PVK
Hůlka Jakub
SK Třebotov
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
1ŽK-67 MINUTA- NCH-bezohledné
podražení soupeře ze strany v
souboji omíč v nepřerušené hře,2
ŽK- NCH- bezohledné kopnutí
soupeře při skluzu ze strany v souboji
o míč v nepřerušené hře. Odchod z
HP bez protestů.

Č. utkání
§ DŘ

Soupeři
Trest

202221AA3B0602

Jeneč - Drahelčice

§ 45/1

Zákaz závodní činnosti na 2 SÚ
nepodmíněně

202221AA3B0602

Jeneč - Drahelčice

§ 96/1

Případ se odročuje za účelem
dokazování.

202221AA2B0607

Kosoř – Červený Újezd

§ 43/1

Zákaz závodní činnosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA2B0606

Třebotov – Velké Přílepy

§ 46/2

Peněžitá pokuta 500,- Kč.

79041014
DR 4-5-22/23

91060132
DR 4-6-22/23

87042182
DR 4-7-22/23

98041979
DR 4-8-22/23

71050133
DR 4-9-22/23

95050085
DR 4-1022/23

Doubek
TJ Sokol Velké
Roman
Přílepy
Červená karta během zápasu,
Surová hra, 89. ČK-Surová hraúmyslné kopnutí soupeře zezadu v
nepřerušené hře v souboji o míč za
použití nepřiměřené síly. Odchod z
HP bez problémů.
Sochacký
TJ Sokol
Martin
Vonoklasy
Červená karta během zápasu,
Zmaření zjevné brankové možnosti
soupeřova družstva, Zmaření
zjevné brankové možnosti - zmařil
zjevnou brankovou možnost soupeře
úmyslným hraním míče rukou mimo
PÚ. Cca 2metry před PÚ a při levé
straně PÚ. Odchod hráče mimo HP bez závad.
Štěpánek
FK Horoměřice
Václav
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
1. ŽK NCH - Bezohledné podražení
ze strany v boji omíč v nepřerušené
hře na polovině HP. 2. ŽK + ČK NCH
- Provokativní nenásilné strčení do
D16 rukou do oblasti ramene v
přerušené hře Hráč D16 mu toto
oplatil stejným způsobem a také
obdržel ŽK. Při udělení ČK H10
použil výrok na RO slovy ,, jako za co
ty vole,, poté odešel z HP.
Kovbasniuk
FK Zbuzany
Ivan
Červená karta během zápasu,
Hrubé nesportovní chování,
opakované naznačení úmyslného
udeření soupeře rukou v
bezprostřední blízkosti obličeje a
hrudi v přerušené hře.
Štědrý Rudolf
SK Roztoky
Červená karta během zápasu,
Druhé napomenutí během utkání,
1ŽK - NCH - Kritika R bez hanlivých
výrazů slovy "Tak už to pískej,
sakra!" 2ŽK - NCH - Svévolné
opuštění TZ bez souhlasu R. Odchod
trenéra z HP bez závad.
Dvořáček Jan
AFK Radlík
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, Poté,co R odpískal faul na
hráče domacích na hráče
soupeře,řekl R:"Běž do prdele."

202221AA2B0606

Třebotov – Velké Přílepy

§ 42/1

Zákaz závodní činnosti na 2 SÚ
nepodmíněně

202221AA2B0604

Vonoklasy - Jeneč

§ 43/1

Zákaz závodní činnosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA2B0601

Středokluky - Horoměřice

§ 46/1

Zákaz závodní činosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA1A0606

Dobrovíz - Zbuzany

§ 43/1

Zákaz závodní činnosti na 1 SÚ
nepodmíněně

202221AA1A0603

Choteč - Roztoky

§ 46/1
§ 8/5

Zákaz výkonu všech funkcí
v souvislosti s utkání na 1 SÚ a
peněžitá pokuta 1000,- Kč

202221AA2A0602

Radlík - Zvole

§ 45/1

Zákaz závodní činnosti na 3 SÚ
nepodmíněně

80060630
DR 4-1122/23

57110228
DR 4-1222/23

Zeman Jakub
AFK Radlík
Červená karta během zápasu,
Hrubé nesportovní chování, Hráč
byl nejdříve napomenut za faul na
hráče soupeře ,kdy jej při souboji o
míč zasáhl rukou do obličeje.Na
udělení ŽK reagoval slovy::"Jdi do
prdele,kreténe." Na toto R reagoval
udělením ČK,na což hráč reagoval
udeřením R do obličeje rukou a
nasilným cloumáním R.Poté,co R
předčasně ukončil utkání,křičel na R
:"Tohle si odsereš,šmejde,Ty se
odsud nedostaneš živej."
Dvořáček
AFK Radlík
Jaroslav
Červená karta během zápasu,
Použití pohoršujících, urážlivých
nebo ponižujících výroků nebo
gest, Po vyloučení hráče domácích
č,77 křičel na R :"Jdi do prdele,Ty
zmrde,!"

202221AA2A0602

Radlík - Zvole

§ 96/1

Případ se odročuje za účelem
dokazování.

202221AA2A0602

Radlík Zvole

§ 45/2

Zákaz výkonu všech funkcí
v souvislosti s utkáním od 16.09.2022
do 15.11.2022 a peněžitá pokuta 2000,Kč.

KLUBY
ID
Pořad. číslo
20A0301
DR 4-1322/23

Klub
Disciplinární přečin
TJ Krňany
Nedostavení se družstva k utkání.

Č. utkání
§ DŘ
202221AZ1A0102
§ 36/1
§ 56/2

Soupeři
Trest
Vrané nad Vltavou - Krňany
Kontumace utkání ve prospěch
družstva soupeře 0:3 a peněžitá
pokuta 2000,- kč

Rozhodnutí DK: Uložené pokuty jsou kluby povinni uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle §20,
odst. 6 DŘ.
Za opakované napomínání hráčů uložené peněžité tresty dle § 47 odst. 4a a odst. 4b DŘ a čl. 21
písm. A RS jsou kluby povinni uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle § 20, odst. 6 DŘ.
Na příští jednání DK v 17:00 se dostaví za AFK Radlík hráč Zeman Jakub ID:80060630, dále za
Sokol Zvole vedoucí Hamouz Radek ID:71051106. Za účast předvolaných osob zodpovídá klub dle
§ 91/5 DŘ FAČR.
Hráč Zeman Jakub ID:80060630 a rozhodčí Štěrba Jan ID:75011570 mají do rozhodnutí DK
zastavenou závodní činnost z důvodu doplnění dokazování dle § 93/4 a 96/1 DŘ FAČR.
Na příští jednání DK v 17:30 se dostaví hráč Prager Jan ID:89050091
a rozhodčí Chmel Jaroslav ID: 99020158. Za účast předvolaných osob zodpovídá klub dle § 91/5 DŘ
FAČR.
Hráč Prager Jan ID:89050091 má do rozhodnutí DK zastavenou závodní činnost z důvodu doplnění
dokazování dle § 93/4 a 96/1 DŘ FAČR.
Poučení o opravném prostředku:
Proti rozhodnutí DK OFS Praha - západ lze podle § 75, odst. 2 a § 106, odst. 1 DŘ FAČR podat
odvolání k VV OFS Praha - západ do 5 dnů od okamžiku zveřejnění na Úřední desce FAČR tohoto
rozhodnutí dle §74 DŘ FAČR.

zapsal:
Filip Hes
Člen DK OFS PZ

ověřil:
Martin Opatrný
předseda DK OFS PZ

