Středočeský krajský fotbalový svaz
Zátopkova 100/2
P.O.BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov
E-mail: info@skfs.cz
IČ: 70944814
Bankovní spojení: 115-3946350267/0100 (KB)

Zasedání DK SKFS č.13 ze dne 20.10.2022
Prominutí zbytku trestu
Votruba Tomáš ID: 05100013 (Hovorčovice)
DK SKFS žádosti hráče dle § 39 DŘ FAČR vyhověla - 2 SU podmíněně do 19.12.2022

Proti rozhodnutí DK SKFS je možno podat odvolání k ORK SKFS do 5 dnů ode dne doručení rozhodnutí
(zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.

Ing. Martin HAVEL

Tomáš Turek

předseda DK SKFS

sekretář SKFS

WWW.SKFS.CZ | FB.COM/STREDOCESKYFOTBAL

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338665
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Novotný Lukáš (08080605)

Klub:

20B0381  SK SPARTAK Příbram, spolek

Soutěž:

2022210E1A  Krajský přebor starších žáků U15

Zápas:

SK SPARTAK Příbram  MFK Dobříš ,2022210E1A1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Hráč D15 zmařil zjevnou brankovou příležitost
držením za dres H8 ,který postupoval sám na brankáře domácích.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 17.10.2022 15:32

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338666
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Balla Jiří (06070214)

Klub:

2030391  SK Slaný, z.s.

Soutěž:

2022210D1A  Krajský přebor mladšího dorostu U17

Zápas:

FK Bohemia Poděbrady  SK Slaný ,2022210D1A1104

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  Protestování nebo slovní projev nespokojenosti  kritika R v
nepřerušené hře bez hanlivých výrazů  "To nebyl faul". 2. ŽK + ČK  Nesportovní chování  úmyslné zakopnutí míče mimo hrací plochu na
protest proti rozhodnutí R.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:33

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338667
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Zvoníček Michal (07010771)

Klub:

2090271  Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice, z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Vrdy / Tupadly  Slavia Louňovice ,2022210C2C1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Hrubé nesportovní chování – prudké (úmyslné) strčení soupeře do oblasti
hrudníku v nepřerušené hře, čímž způsobil pád protihráče na zem mimo souboj o míč. Hráč utkání dohrál, nezraněn. Odchod
vyloučeného hráče spořádaný.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 17.10.2022 15:34

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338668
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kvintus Milan (74081496)

Klub:

2070301  Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.

Soutěž:

2022210C2B  I.A třída staršího dorostu U19 B

Zápas:

FC Lobkovice  Mnichovohradišťský SK ,2022210C2B1104

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Červená karta během zápasu, Použití
pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky : kritika R v přerušené hře s hanlivým
výrazem '' tak to di do píči'' po udělení ČK opustil technickou zonu v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338669
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Altner Matěj (07060497)

Klub:

2090691  SK Zeleneč, z.s.

Soutěž:

2022210C2B  I.A třída staršího dorostu U19 B

Zápas:

Roztoky / Libčice  SK Zeleneč ,2022210C2B1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 47´  zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře 51´  zmaření slibně se
rozvíjející akce soupeře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:38

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338670
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Moudrý David (04080414)

Klub:

2090691  SK Zeleneč, z.s.

Soutěž:

2022210C2B  I.A třída staršího dorostu U19 B

Zápas:

Roztoky / Libčice  SK Zeleneč ,2022210C2B1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Udeření ramenem do oblasti hlavy s použitím nepřiměřené síly, v přerušené
hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 16.10.2022 15:39

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338672
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kaucký David (04040401)

Klub:

2060151  SK LABSKÝ KOSTELEC, z.s.

Soutěž:

2022210C2B  I.A třída staršího dorostu U19 B

Zápas:

Dolnobousovský SK  SK Labský Kostelec ,2022210C2B1101

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 90´+2´ 2.ŽK+ČK 2.ŽK protestování nebo slovní projev nespokojenosti,
kritika R v přerušené hře slovy " To snad není možné, ty to nepískneš.", 1.ŽK protestování nebo slovní projev nespokojenosti, kritika R v
nepřerušené hře slovy: " Drží ho tam a čumíš na to.", poté ještě ironicky zakroutil hlavou jako potvrzení jeho nesouhlasu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:40

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338673
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vosyka Tomáš (05100652)

Klub:

2030241 - FK Slovan Kladno, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

AFK Loděnice  FK Slovan Kladno ,2022210C2A1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2. ŽK + ČK  NCH  podražení soupeře z boku v souboji o míč v
nepřerušené hře. 1. ŽK  NCH  podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:42

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338674
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vaněk Jan (06030204)

Klub:

2020251  AtletickoFotbalový Klub Loděnice, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

AFK Loděnice  FK Slovan Kladno ,2022210C2A1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Kritika R v nepřerušené hře s
ponižujícím výrazem  pískaš to jako kašpar . Spořádaně opustil HP

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 16.10.2022 15:43

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338675
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Křiváček Vojtěch (05080594)

Klub:

2030301 - SK Lhota,z.s.

Soutěž:

2022210C1A  Krajský přebor staršího dorostu U19

Zápas:

Viktorie Velký Osek  SK Lhota ,2022210C1A1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, 31 minuta vyloučení : kritika R se slovy
,, ty vole jak to pískáte !!! To mělo být obráceně ten aut. Po udělení ČK hráč se začal omlouvat načež s pláčem odešel ze hřiště. Odchod
vyloučeného hráče v pořádku. O poločasové přestávce zaťukal vyloučený hráč a vstoupil do kabiny R kde se s pláčem omluvil celé trojici
s tím že neunesl vývoj zápasu a nechal se unést .

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 17.10.2022 15:44

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338677
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Dolejš Martin (93050284)

Klub:

2030161  Tělovýchovná jednota sportovní klub Hřebeč z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

Mnichovohradišťský SK  TJ SK Hřebeč ,2022210A1A1106

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, 71´ ČK zmaření zjevné brankové možnostizmařil
zjevnou brankovou možnost soupeře úmyslným hraním míče rukou v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 17.10.2022 15:46

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338678
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Míka Zdeněk (74040508)

Klub:

20B0381  SK SPARTAK Příbram, spolek

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK SPARTAK Příbram  SK Sokoleč ,2022210A1A1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2+ 24 odst.1 / zákaz výkonu všech funkcí / +§14 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, urážka AR1:"Ty píčo zasraná, jsi fakt
čurák, ty jsi neskutečnej kokot" Po udělení ČK při odchodu z TZ urazil dále R:"ty seš fakt zmrd, já si na tebe počkám!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 16.10.2022 15:48

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338679
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Samek Martin (87061623)

Klub:

2030091 - SK Doksy z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Poříčany  SK Doksy ,2022210A1A1108

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK v 70 minutě za NCH  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce
soupeře podražením soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře. 2ŽK = ČK v 73. minutě za NCH držení soupeře za ruku v nepřerušené
hře, bez zjevné snahy a úmyslu hrát míčem, čímž provinivší se hráč projevil nedostatek respektu ke hře. Hráč opustil HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 17.10.2022 15:52

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338680
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Houška Miloslav (89080572)

Klub:

2060161 - FK Kralupy 1901,z.s.

Soutěž:

2022210A2A  I.A třída skupina A

Zápas:

MSK Klecany - FK Kralupy 1901 ,2022210A2A1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2 ŽK = ČK  NCH  bezohledné vražení do D24 s nízkou intenzitou v
přerušené hře. 1ŽK  zmaření slibně se rozvíjející akce zahraním míče rukou. Hráč opustil hrací plochu v klidu a bez emocí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:54

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338681
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Mančal Filip (97120887)

Klub:

2090191 - MSK Klecany 1921, z.s.

Soutěž:

2022210A2A  I.A třída skupina A

Zápas:

MSK Klecany - FK Kralupy 1901 ,2022210A2A1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta C, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Při odchodu z hrací plochy výrok směrem ke všem
R: "Vy jste to tady pěkně vykurvili hajzlové, jděte do prdele."

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 16.10.2022 15:55

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338682
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Holub Luděk (71120017)

Klub:

2070091  Dolnobousovský sportovní klub, z.s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

Dolnobousovský SK  SK Posázavan Poříčí n/S ,2022210A2B1101

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest,  kritika R v přerušené hře slovy,, to už
si děláš prdel, nám to pískáš a jim ne!” Po udělení ČK opustil spořádaně technickou zónu. Ještě o poločasové přestávce se přišel za
svůj přestupek omluvit.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

200,-

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338683
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Beran Jakub (01020354)

Klub:

2050491  FK ČÁSLAV, z. s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

SK POLABAN Nymburk  FK Čáslav "B" ,2022210A2B1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, 80. min utkání – ČK – Zmaření zjevné brankové
možnosti – zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře podražením ze strany v souboji o míč cca 2 metry před PÚ hostujícího družstva,
nařízen PVK. Vyloučený hráč opustil HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 15:59

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338684
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Semerák Jakub (93061284)

Klub:

2070261  Sokol Luštěnice, z.s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

SK Slovan Poděbrady  TJ Sokol Luštěnice ,2022210A2B1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta C, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Po skončení utkání přišel H77 k HR a použil
pohoršující a urážlivý výrok  kritika R s hanlivým výrazem ( tak to se jděte vysrat ). Po tomto výroku se otočil a zamířil do kabiny hostů.Bez
dalších projevů nesportovního chování.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 16.10.2022 16:00

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338685
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vlasatý Tomáš (79051627)

Klub:

2030301 - SK Lhota,z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Baník Lubná  SK Lhota ,2022210A3A1104

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta C, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK 77 minuta projev nespokojenosti kritika R v nepřerušené hře bez hanlivých
výrazů, to byl ofsajd tak to mávej.2žk ČK C projev nespokojenosti pomocí gest , zakopnutí míče směrem k divákům. jako protest
rozhodnutí R.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 16:02

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338686
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Buršík Petr (98041069)

Klub:

20C0121  Sportovní klub Lány, spolek

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

SK Braškov  SK Lány ,2022210A3A1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Umyslné prudké kopnutí do nohy soupeře zezadu v přerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 17.10.2022 16:03

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338687
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Dittrich Václav (92110339)

Klub:

2040361  Tělovýchovná jednota Sokol Plaňany, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

AFK Milovice  Sokol Plaňany ,2022210A3C1105

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, 68´  ČK  zmaření zjevné brankové možnosti bez
snahy a možnosti hrát míčem

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 16.10.2022 16:05

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338688
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Sus Jan (89011992)

Klub:

2090441  FK Říčany, spolek

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FK Uhlířské Janovice  FK Říčany ,2022210A3D1105

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, chycení soupeře pod krkem v přerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 16.10.2022 16:06

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: 17.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338696
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Klub:

20C0161  TJ Baník Lubná, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Baník Lubná  SK Lhota ,2022210A3A1104

ROZHODLA TAKTO:
Dle § 65 odst.3 DŘ FAČR disciplinární trest není uložen

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

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: 17.10.2022

