FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022336486
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Metlushko Raman (95041919)

Klub:

2050211  TJ Sokol Malín z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Sedlec  Malín/K.H. B ,2022215A1A0904

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 brankové možnosti soupeřova družstva, Zmaření zjevné brankové
příležitosti – zmařil zjevnou brankovou příležitost soupeře vražením do soupeře ze strany zezadu při souboji o míč. Hráč opustil hrací
plochu spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 05.10.2022 11:47

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: 05.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022336485
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Škodák Jakub (97090960)

Klub:

2050011  Tělovýchovná jednota AFK Bratčice, z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Rataje n. Sázavou  Bratčice ,2022215A2A0905

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 brankové možnosti soupeřova družstva, Zmařil zjevnou brankovou
možnost soupeře podražením soupeře zezadu v souboji o míč. Nedošlo ke zranění protihráče. Hráč vědom si svého přestupku opustil
hrací plochu spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 05.10.2022 11:44

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: 05.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022336508
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050051  TJ Sokol Červené Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Červené Janovice  Paběnice ,2022215A1A0704

ROZHODLA TAKTO:
Družstvo/klub je vinen disciplinárním přečinem dle § 65 Porušení povinností pořádajícího klubu odstavec 2a)
Udělen trest pokuta ve výši 2 000,
Klub prostřednictvím hlavního pořadate zápasu nepřijal taková opatření, aby zabránil při odchodu rozhodčích do kabin strkanicím a
fyzickému kontaktu mezi hráči hostí a rozhodčími. Pořadatelská služba nebyla dostatečně organizována.

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: 05.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022336492
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Zelinka Zdeněk (77070718)

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 § 8 DŘ odstavec 3a) a dle § 24 Zákaz výkonu funkce
Udělen trest zákaz výkonu funkce na 2 týdny.
Jmenovaný s ohleden ma funci hlavního pořadatele zápasu se dopustil z nedbalosti přečinu vůči DŘ jelikož spoléhal, že nezpůsobí svým
chováním a jednáním porušení DŘ. Pořadatelská služba nebyla dostatečně organizována při odchodu rozhodčích do kabin a hlavní
pořadatel nezajistil aby nedošlo ke strkanicím a kontaktu mezi hráči hostí a rozhodčími. Následně nezabránil vstupu trenéra hostí do
kabin rozhodčích.

UDĚLENÉ TRESTY:
Zákaz činnosti do:

17.10.2022 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: 05.10.2022

