Fotbalová asociace České republiky
Řídící komise pro Čechy
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6
Zápis z jednání Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 26.10.2022

Přítomni: JUDr. Bc. Michal Volf, JUDr. Tomáš Capoušek, František Hubička, Petr Valenta
Omluveni: Miroslav Hruška

PROBÍHAJÍCÍ DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ :
Utkání 2022002A2A1205 FK Slavoj Český Krumlov – SK SENCO Doubravka
-

Řízení bylo odročeno z důvodu doplnění dokazování.

PŘEDÁNÍ PODNĚTU K ETICKÉ KOMISI DO VV FAČR:
Utkání 2022002A2C1102 FK Náchod – FK Turnov
-

DK ŘKČ předává podnět zaslaný Zbyňkem Novotným k projednání do VV FAČR a Etické komisi
FAČR z důvodu podezření na disciplinární přečin dle § 59 DŘ FAČR

ZASTAVENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ :
FK HVĚZDA CHEB z.s. 4110391
Rozhodnutí DK ŘKČ: DK dle § 99 odst. 3 d) DŘ FAČR zastavila disciplinární řízení, s hlavním
pořadatelem klubu FK HVĚZDA CHEB, z.s. panem Nožičkou Jaroslavem ID 73061152 vedené pro možný
disciplinární přečin při utkání 2021002A2B1107 FK HVĚZDA CHEB–SK Újezd Praha 4.
TJ Sokol Živanice z.s. 5320471
Rozhodnutí DK ŘKČ: DK dle § 99 odst. 3 d) DŘ FAČR zastavila disciplinární řízení, se statutárním
zástupcem klubu a klubem TJ Sokol Živanice, z.s. vedené pro možný disciplinární přečin při utkání
2021002A1B1106 TJ Slovan Velvary – TJ Sokol Živanice.

JUDr. Bc. Michal Volf, v.r.
předseda Disciplinární komise Řídící komise FAČR pro Čechy
zapsala: Jitka Plochová

IČO 00406741

Telefon

233 029 142
233 029 138

Bankovní spojení
Číslo účtu

Moneta Money Bank
1601116011/0600

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339652

Disciplinární komise  Řídící komise TOP soutěží FAČR
VE VĚCI:
Osoba:

Pavlík Kryštof (98080446)

Klub:

3210041  Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s.

Soutěž:

2022008Z1E - MOL Cup - 3.kolo

Zápas:

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s.  AC Sparta Praha fotbal, a.s. ,2022008Z1E0104

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 48 odstavec 1 DŘ FAČR "Tělesné napadení"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, kopnutí soupeře zezadu do nohy v nepřerušené hře mimo souboj o míč za
použití nepřiměřené síly. Míč vzdálen od místa přestupku cca 2 m. Nedošlo ke zranění H26.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 19.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339651

Disciplinární komise  Řídící komise TOP soutěží FAČR
VE VĚCI:
Osoba:

Frizoni Da Cruz Dias Bernardo (90032653)

Klub:

5210131  Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z.s.

Soutěž:

2022008Z1E - MOL Cup - 3.kolo

Zápas:

Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z.s.  FC Hradec Králové, a.s. ,2022008Z1E0107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, Kopnutí soupeře za použití nepřiměřené síly zezadu do stehna při souboji o míč v
nepřerušené hře. Hráč nebyl zraněn a v utkání pokračoval

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 19.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340381
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Klub:

4110391  FK HVĚZDA CHEB, z.s.

Soutěž:

2022002A2B - Fortuna Divize B

Zápas:

FK HVĚZDA CHEB  SK Újezd Praha 4 ,2022002A2B1107

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný klub je vinen disciplinárním přečinem dle § 65 odstavec 1 písmeno a) DŘ FAČR "Porušení povinností pořádajícího klubu"
Popis přestupku:
V přerušené hře hlavní pořadatel zdržoval při navazování hry držením míče v ruce, následně kopl lahev s pitím směrem k lavičce hostů. Po
vykázání hlavní pořadatel Nožička Jaroslav (73061152) v klidu opustil prostor hřiště.
Klub se trestá pořádkovou pokutou ve výši 2000, Kč dle § 20 odstavec 2 písmeno c DŘ FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

500,-

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338919
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Nosek Tomáš (70050463)

Klub:

5140321 - FK Turnov z.s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

FK Náchod  FK Turnov ,2022002A2C1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ŽK 51' opuštění technické zóny 
trenér zjevně opustil technickou zónu svého družstva a současně kritizoval výkon R bez hanlivých výrazů slovy: "Co to je za faul" ČK 51' po
udělení ŽK následovala ČK kritika a vyhrožování na adresu AR 1 slovy: "jdi do prdele, jseš ožralej, zavolám na Tebe policajty ať Ti dají
dejchnout". Po udělení ČK trenér pokračoval ve vyhrožování: "zavolám na Tebe policajty ať Ti dají dejchnout". Následně po cca 1 minutě
za pomoci HP opustil H trenér prostor hřiště.
Jmenovaný trenér se trestá zákazem výkonu ve všech funkcích uvedených v ZOU dle § 24 odstavec 1 na 5 SU nepodmíněně a peněžitou
pokutou ve výši 10 000, Kč dle § 20 odstavec 2 písmeno c; dle § 20 odstavec 8; dle § 14 DŘ FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

10 000,-

Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 15.10.2022 23:00

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: 19.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338913
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Petrus David (87080003)

Klub:

5320471  Tělocvičná jednota Sokol Živanice

Soutěž:

2022002A1B  Fortuna ČFL B

Zápas:

TJ Slovan Velvary  TJ Sokol Živanice ,2022002A1B1106

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 48 odstavec 4 DŘ FAČR "Tělesné napadení"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Po udělení ČK se náhradník rozeběhl do hrací plochy, kdy mě chtěl fyzicky napadnout. Díky reakci AR1,
pořadatelů a hostujících hráčů ke kontaktu nedošlo. Hráč během odchytu pokračoval s nadávkami: "ty zmrde, nevycházej z kabiny R nebo
ti rozbiju hubu." Po udělení ČK nechtěl hráč opustit prostor střídačky. Po cca 2 minutách hráč opustil hrací plochu.
Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 12 měsíců nepodmíněně do 14.10.2023 dle § 48 odstavec 4 a s použitím § 7 odstavce 3 DŘ
FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

1 000,-

Zákaz činnosti do:

14.10.2023 23:00

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: 19.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340400
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Oliva Roman (64060499)

Klub:

5320471  Tělocvičná jednota Sokol Živanice

Soutěž:

2022002A1B  Fortuna ČFL B

Zápas:

TJ Slovan Velvary  TJ Sokol Živanice ,2022002A1B1106

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
pan Oliva se jako funkcionář, kterému byl udělen ZVF dle § 24 DŘ FAČR na 6 SUN od 18.9.2022, opět dopustil disciplinárního přečinu
dle § 45 ods.1 v tomto utkání.
Oliva Roman se trestá zákazem výkonu ve všech funkcích uvedených v ZOU, dle § 24 odstavec 1 a s použitím § 16 DŘ FAČR, na 12 SU
nepodmíněně ( 6 + 6 SUN) a peněžitou pokutou ve výši 35 000, Kč (15000 + 20000) dle § 20 odstavec 2 písmeno c; dle § 20 odstavec 8;
dle § 14 DŘ FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

20 000,-

Poplatek DK:

1 000,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 12 od 15.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340122
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Hereit Jan (90080795)

Klub:

3260181 - FC Rokycany

Soutěž:

2022002A2A - Fortuna Divize A

Zápas:

FC Rokycany - SK OTAVA Katovice ,2022002A2A1206

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře
podražením ze strany v souboji o míč mimo pokutové území. Rozhodčí nařídil PVK. Vyloučený hráč opustil HP disciplinovaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340123
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pavlas František (68010782)

Klub:

4240641  Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.

Soutěž:

2022002A2B - Fortuna Divize B

Zápas:

FK SEKO LOUNY  FK NeratoviceByškovice ,2022002A2B1201

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 2 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, V 50.minutě udělena ČK domácímu
vedoucímu Pavlasovi Františkovi ID 68010782  pohoršující , urážlivé a ponižující výroky  kritika R v nepřerušené hře s hanlivými výroky ,,
ty kundo tak to pískej do prdele´´.
Jmenovaný vedoucí se trestá zákazem výkonu ve všech funkcích uvedených v ZOU dle § 24 odstavec 1 na 4 týdny nepodmíněně do
19.11.2022 a peněžitou pokutou ve výši 5 000, Kč dle § 20 odstavec 2 písmeno c; dle § 20 odstavec 8; dle § 14 DŘ FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti do:

19.11.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340128
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Drahoš Petr (93050902)

Klub:

5310121  Městský fotbalový klub Chrudim, z.s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

SK Benátky nad Jizerou  MFK Chrudim B ,2022002A2C1206

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 2 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, 56´  ČK  zmaření zjevné brankové možnosti
držením rukou za dres protihráče v pokutovém území. Po udělení ČK při odchodu z hrací plochy pronesl směrem k AR1 urážlivé a
pohoršující výroky slovy: "Ty skončíš na vozíčku." Dále po skončení utkání čekal před vchodem do kabiny R a pokračoval směrem k R
slovy: "Ty už si nezapískáš, to zařídím, tě podříznu, to uvidíš!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 12 od 23.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340130
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pastyřík David (05020932)

Klub:

2070601  FK Mladá Boleslav

Soutěž:

2022002C2A  ČLD U 19

Zápas:

FK Mladá Boleslav B  FK Slavoj Vyšehrad ,2022002C2A1208

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly.
Faulovaný hráč nezraněn, utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 23.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340131
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Toman Jan (04050584)

Klub:

1040281  Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad, spolek

Soutěž:

2022002C2A  ČLD U 19

Zápas:

FK Mladá Boleslav B  FK Slavoj Vyšehrad ,2022002C2A1208

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře
podražením soupeře ze strany mimo pokutové území a R nařídil PVK.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340132
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Lipták Vlastimil (04021148)

Klub:

4250411  FK Baník Most  Souš mládež, z.s.

Soutěž:

2022002C3B  ČDD U 19 B

Zápas:

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem  FK Baník Most  Souš ,2022002C3B1204

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2.ŽK + ČK  NCH  bezohledné kopnutí soupeře ze strany ve skluzu v
souboji o míč v nepřerušené hře. hráč opustil HP v klidu. 1.ŽK  NCH  bezohledné kopnutí soupeře ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340140
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pěnkava Tomáš (06080488)

Klub:

2040771  SK Sparta Kolín,z.s.

Soutěž:

2022002C3C  ČDD U 19 C

Zápas:

FA Jablonec B  SK Sparta Kolín ,2022002C3C1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2. ŽK + ČK za nesportovní chování  bezohledné podražení soupeře
zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře. 1. ŽK za zdržování navázání hry  úmyslné odkopnutí míče od místa navázání hry v přerušené
hře. Vyloučený hráč ihned opustil HP bez dalších projevů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340143
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Fíla Michal (04090270)

Klub:

2040771  SK Sparta Kolín,z.s.

Soutěž:

2022002C3C  ČDD U 19 C

Zápas:

FA Jablonec B  SK Sparta Kolín ,2022002C3C1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2.ŽK + ČK za nesportovní chování  bezohledné vražení do soupeře ze
strany v souboji o míč v nepřerušené hře. 1. ŽK za nesportovní chování  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. Vyloučený hráč ihned opustil HP bez dalších projevů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340145
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pluhař Michal (78040741)

Klub:

2040771  SK Sparta Kolín,z.s.

Soutěž:

2022002C3C  ČDD U 19 C

Zápas:

FA Jablonec B  SK Sparta Kolín ,2022002C3C1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2. ŽK + ČK za projevy nespokojenosti a protestování  po upozornění od
R na jeho nevhodné chování ironicky a teatrálně několikrát zatleskal směrem k R. 1. ŽK za projevy nespokojenosti a protestování  kritika
R v přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy: "To si děláš srandu, co tady s náma děláš, jak to pískáš?!?" Po udělení ČK se zdráhal
opustit prostor technické zóny, opustil ji cca po 1 minutě po intervenci VD a HP.
Jmenovaný trenér se trestá zákazem výkonu ve všech funkcích uvedených v ZOU dle § 24 odstavec 1 DŘ FAČR na 1 SU nepodmíněně od
22.10.2022

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340148
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Kadlec Jan (07030646)

Klub:

3230041 - SK SENCO Doubravka z.s.

Soutěž:

2022002D3A  ČDD U 17 A

Zápas:

TJ Malše Roudné  SK SENCO Doubravka ,2022002D3A1205

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta C, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ČK udělena po utkání při odchodu do kabin. Hráč
č.8 urážel rozhodčí vulgárními výrazy 'vy zmrdi, vy kreténi vy jste to pěkně zkurvili"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340150
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Strouhal Lukáš (07041190)

Klub:

4250371  FŠ Litvínov z. s.

Soutěž:

2022002D3B  ČDD U 17 B

Zápas:

FŠ Litvínov  Sportovní klub Libuš 838 ,2022002D3B1203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 2.ŽK + ČK  NCH  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
podražením soupeře v boji o míč v nepřerušené hře mimo PU, za což byl nařízen PVK. 1.ŽK  NCH  hráč projevuje nedostatek respektu
ke hře  strčení do soupeře mimo souboj o míč s nízkou intenzitou.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340151
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Koudela Lukáš (06111212)

Klub:

1090311  Sportovní klub Libuš 838, z.s.

Soutěž:

2022002D3B  ČDD U 17 B

Zápas:

FŠ Litvínov  Sportovní klub Libuš 838 ,2022002D3B1203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Zmaření zjevné brankové možnosti  zmařil
zjevnou brankovou možnost soupeře podražením zezadu mimo pokutové území a rozhodčí nařídil PVK

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340152
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Patralskyj Nazarij (07020132)

Klub:

5210451  Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

Soutěž:

2022002D3C  ČDD U 17 C

Zápas:

SK Vysoké Mýto  TJ Sokol Třebeš ,2022002D3C1206

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 40.minuta, 1.ŽK, nesportovní chování  bezohledné kopnutí soupeře ze
strany v nepřerušené hře při souboji o míč. 44.minuta, 2.ŽK + ČK, protestování proti výroku R v nepřerušené hře slovy: "to byl přeci jasnej
faul, koukej na to, si děláš ze mě srandu".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340153
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Krejčů Matyáš (08080997)

Klub:

5120381  Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

Soutěž:

2022002E1A  ČLŽ U 15

Zápas:

FA Jablonec - SFK AC SPARTA PRAHA ,2022002E1A1006

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Zmařil zjevnou brankovou možnost soupeřova
družstva nedbalým podražením soupeře zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře. Ihned spořádaně opustil HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340154
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Paulus Tomáš (08081350)

Klub:

5110551  FK Arsenal Česká Lípa,z.s.

Soutěž:

2022002E2B  ČDŽ U 15 B

Zápas:

SK Aritma Praha  FK Arsenal Česká Lípa ,2022002E2B1004

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, podražením zezadu cca 2 metry před pokutovým
územím uprostřed, kdy útočník již postupoval sám na branku

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340155
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Frank Maxime (08060690)

Klub:

1040281  Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad, spolek

Soutěž:

2022002E2C  ČDŽ U 15 C

Zápas:

FK Slavoj Vyšehrad  MFK Chrudim ,2022002E2C1005

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽKNesportovní chování Bezohledné kopnutí soupeře v nepřerušené
hře. 2.ŽKBezohledné kopnutí soupeře v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340161
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Doležal František (09020372)

Klub:

10A0251 - CU Bohemians Praha, z.s.

Soutěž:

2022002F1A  ČLŽ U 14

Zápas:

CU Bohemians Praha  VIKTORIA PLZEŇ  fotbal ,2022002F1A1007

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR "Narušení řádného průběhu hry"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře
držením za dres zezadu mimo souboj o míč. Přestupek se stal cca 10 metrů před pokutovým územím.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340166
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Matějka Lukáš (09030012)

Klub:

1040011 - FC TEMPO PRAHA, z.s.

Soutěž:

2022002F2A  ČDŽ U 14 A

Zápas:

FC TEMPO PRAHA  Povltavská FA ,2022002F2A1004

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta C, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ČK  C  HNCH.  urážka R po skončení utkání, s
hanlivým výrazem. Pronesl směrem k R : "ty jsi kokot".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 22.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340169
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Jelínek Miroslav (75080710)

Klub:

2010761  FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.

Soutěž:

2022002F2A  ČDŽ U 14 A

Zápas:

FC Sellier & Bellot Vlašim  1.FK Příbram FA ,2022002F2A1005

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  Projevy nespokojenosti a protestování  kritika R v nepřerušené
hře bez hanlivých výrazů slovy "Pískej to, to byl jasnej faul!". Po udělení ŽK pokračoval v projevech nespokojenosti  kritika R v přerušené
hře bez hanlivých výrazů slovy "Ty se na to radši vykašli!", za což mu byla udělena 2. ŽK + ČK. Odchod z TZ bez problémů.
Jmenovaný trenér se trestá zákazem výkonu ve všech funkcích uvedených v ZOU dle § 24 odstavec 1 DŘ FAČR na 1 týden nepodmíněně
do 30.10.2022

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 23:00

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: 26.10.2022

ŽÁDOSTI
O ZMĚNU
TRESTU

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340118
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Malina Patrik (91091072)

Klub:

2060641  FK NeratoviceByškovice s.r.o.

ROZHODLA TAKTO:
ŽÁDOST O ZMĚNU TRESTU
žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu dle §39 DŘ
žádosti hráče NEBYLO vyhověno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340120
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Benda Tomáš (06010383)

Klub:

2010761  FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.

ROZHODLA TAKTO:
ŽÁDOST O ZMĚNU TRESTU
žádost o prominutí výkonu zbytku trestu dle §41 DŘ
žádosti hráče NEBYLO vyhověno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340119
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Qose Kristi (95061967)

ROZHODLA TAKTO:
ŽÁDOST O ZMĚNU TRESTU
žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu dle §39 DŘ
žádosti hráče NEBYLO vyhověno

UDĚLENÉ TRESTY:

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: 26.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340174

Disciplinární komise  Řídící komise TOP soutěží FAČR
VE VĚCI:
Osoba:

Kaňák Vojtěch (04080642)

Klub:

8030461  Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

ROZHODLA TAKTO:
ŽÁDOST O ZMĚNU TRESTU
žádost o prominutí výkonu zbytku trestu dle §41 DŘ
žádosti hráče BYLO vyhověno

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

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: 26.10.2022

