FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022334009
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Špaček Luděk (68070408)

Klub:

2050391  FK Záboří nad Labem, z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

SÁZAVA B  Záboří n. Labem ,2022215A2A0701

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám."
Udělen trest peněžitá pokuta ve výši 2 000 Kč.
Červená karta během zápasu, Vyjádření k vyloučení: v 61 min vyloučen VH Špaček Luděk ID: 68070408 za Použití pohoršujících,
urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, urážka R v přerušené hře s urážlivým výrazem " jdi do prdele ty kokote".Vyloučení
předcházelo odpískání nedovoleného zákroku na domacího hráče na polovině HP. Po odpískání faulu VH použil výrok k R " jdi do prdele
ty kokote, to nebyl žádný faul mi hrajeme v 10 a ty nás tady budeš řezat".Hosté nastoupili od začátku utkání s 10 hráči. Odchod VH z lavičky
v pořádku.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

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: 21.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022334018
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050011  Tělovýchovná jednota AFK Bratčice, z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Chotusice B - Bratčice ,2022215A2A0503

ROZHODLA TAKTO:
DK OFS KH na základě předání od STK OFS KH týkajícího se prohřešku III. třídy, č. 2022215A2A0503 FK Chotusice 1932  AFK Bratčice
trestá klub AFK Bratčice udělením finanční pokuty dle § 69, odst. e), pro umožnění neoprávněného nastoupení hráče.  Hráč nebyl
omylem uveden v zápise o utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR 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: 21.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022334011
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Chvála Jiří (80101593)

Klub:

2050051  TJ Sokol Červené Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Červené Janovice  Paběnice ,2022215A1A0704

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, 44 min. druhé napomenutí za NCH bezohledné kopnutí soupeře
zepředu v souboji o míč. Hráč utkání dohrál. V 24 min. 1ŽK za NCH držení soupeře za dres v nepřerušené hře bez zjevné snahy a
možnosti hrát míčem.

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: 21.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022334019
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Paták Josef (64110338)

Klub:

2050011  Tělovýchovná jednota AFK Bratčice, z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Chotusice B - Bratčice ,2022215A2A0503

ROZHODLA TAKTO:
DK OFS KH trestá na základě podkladu od STK OFS KH vedoucího družstva AFK Bratčice Patáka Josefa ID: 64110338, zákazu výkonu
funkce vedoucího týmu. Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 50, odstavec 3, DŘ FAČR tím, že způsobil nebo umožnil
neoprávněné nastoupení hráče k utkání III. třídy, č. 2022A2A0503 FK Chotusice 1932  AFK Bratčice

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

31.10.2022 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR 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: 21.09.2022

