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.14 ze dne 27.10.2022
Prominutí zbytku trestu
Herčík Vojtěch ID: 94011497 (Nymburk)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Svoboda Tomáš ID: 86011012 (Zdice)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Křiváček Vojtěch ID: 05080594 (Lhota / V. Dobrá)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla

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.: DR2022339776
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Rigo Dominik (94081668)

Klub:

2020531  Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s.

Soutěž:

2022210A3E  I.B třída skupina E

Zápas:

SK Slavia Jesenice - FK Olympie Zdice ,2022210A3E1202

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání. 66.minuta 1. ŽK NCH. zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
úmyslným hraním míče rukou v PU v nepřerušené hře. Hráč zahrál úmyslně rukou v PU při souboji o míč s DH na hranici pokutové
značky, za což byl nařízen PK. Vzhledem k rozestavení hráčů na HP, mu byla udělena ŽK. 86.minuta 2. ŽK a následně ČK za NCH zmaření
slibně se rozvíjející útočné akce soupeře podražením soupeře zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře mimo PU. Za což byl nařízen
PVK. Po udělení ČK Vyloučený hráč odešel do technické zóny H, kde několikrát udeřil do konstrukce střídačky (k poškození nedošlo) . Po
vyzvání AR 1 následně odešel mimo prostor HP. Při průchodu kolem R ještě na něj uvedl, " Ty už si nezapískáš , Ty čůráku!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 23.10.2022 16:33

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339778
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Záruba Daniel (98010922)

Klub:

2050341  FK Uhlířské Janovice, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

TJ Velké Popovice  FK Uhlířské Janovice ,2022210A3D1204

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 podražení soupeře ze strany v souboji o
míč v nepřerušené hře. 1. ŽK  Protestování nebo projev nespokojenosti  kritika AR1 v přerušené hře bez hanlivých výrazů ,,to nevidíš?´´ .
Spořádaně opustil HP

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 22.10.2022 16:37

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339780
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Dušek Ondřej (96080851)

Klub:

2050281  FK KAVALIER SÁZAVA, spolek

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FK Říčany  FK KAVALIER SÁZAVA ,2022210A3D1203

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  74´  Protestování nebo slovní projev nespokojenosti  kritika
R v přerušené hře bez hanlivých výrazů  "no jasně, postav nás třeba zase až na čáru". 1. ŽK  52´  NCH  zmaření slibně se rozvíjející
útočné akce soupeře úmyslným hraním míče rukou v nepřerušené hře. Odchod z HP v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 16:39

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339783
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Hrabal Marek (82030012)

Klub:

2040731 - FC VELIM, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

TJ Jíkev  FC VELIM "B" ,2022210A3C1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Hrubé nesportovní chování  kopnutí soupeře zezadu do oblasti podkolenní
jamky za použití nepřiměřené síly v přerušené hře těsně po obdržené brance na 3:0. Hráč na kterého byl spáchán přestupek(D19) utkání
dohrál. Odchod vyloučeného hráče z HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 24.10.2022 16:40

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339785
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Jech Ondřej (91020595)

Klub:

2080491  AFK SADSKÁ z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

AFK SADSKÁ  Slavoj Vrdy ,2022210A3C1202

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  NCHbezohledné podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře v
souboji o míč 2.žk/čk NCHbezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v PÚ v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 16:42

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339787
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Tesař Jiří (72120158)

Klub:

2090141  Sportovní klub kopaná Hovorčovice, z.s.

Soutěž:

2022210A3B  I.B třída skupina B

Zápas:

SK Kosmonosy "B"  SKK Hovorčovice ,2022210A3B1206

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta B, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Kritika R po skončení I. poločasu s hanlivým
výrokem: "Běžte už do prdele s tím pískáním"

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339790
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Radošinský Marek (99091176)

Klub:

2030551  Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s.

Soutěž:

2022210A3B  I.B třída skupina B

Zápas:

Slovan Velvary "B"  TJ Záryby ,2022210A3B1204

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, 43 minuta 2 ŽK = ČK Nesportovní chování bezohledné kopnutí soupeře
ze strany v souboji o míč, faulovaný utkání dohrál. 21 minuta 1 ŽK Nesportovní chování bezohledné kopnutí soupeře ze zadu v souboji o
míč, faulovaný utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 16:46

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339793
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Punčochář Michal (86071718)

Klub:

20A0341  AFK Libčice, z.s.

Soutěž:

2022210A3B  I.B třída skupina B

Zápas:

AFK Libčice  FC Mělník ,2022210A3B1202

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  NCH  Projevy nespokojenosti a protestování  slovní projev
nespokojenosti, kritika AR1  "Co to máváš?? To nebyl ofsajd!". 2. ŽK + ČK  NCH  bezohledné vražení do soupeře loktem v souboji o
míč, v nepř. hře. Soupeř utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 16:48

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339795
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vydra Tomáš (88020995)

Klub:

2030471  Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Baník Švermov  SK Baník Libušín ,2022210A3A1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 42, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, Kopnutí soupeře zepředu do oblasti mezi krkem a hrudníkem v nepřerušené hře v souboji o
míč za použití nepřiměřené síly. Protihráč nebyl zraněn a utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 23.10.2022 16:50

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339796
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Růžička Zdeněk (03030903)

Klub:

2030571  Tělovýchovná jednota SOKOL VRANÝ z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

SK Lhota  TJ SOKOL VRANÝ ,2022210A3A1204

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 NCH zmaření slibně se rozvíjející akce soupeřova mužstva
držením protihráče za dres v souboji o míč v nepřerušené hře. 2ŽK+ČK NCH bezohledné podražení protihráče ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 16:52

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339797
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kučera Petr (87120891)

Klub:

20C0491 - FC 05 Zavidov, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FC 05 Zavidov  TJ Sokol Mšec ,2022210A3A1203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
 urážka R v přerušené hře s hanlivým výrazem  Ty kreténe, piskáš hovno. Po udělení OT ČK opustil HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.10.2022 16:54

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339799
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vitner Patrik (97040041)

Klub:

20C0491 - FC 05 Zavidov, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FC 05 Zavidov  TJ Sokol Mšec ,2022210A3A1203

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: Projev nespokojenosti, protestování  kritika AR2 v přerušené hře
slovy "Jak to může bejt roh?! Koukej na to!" 2.ŽK: Projev nespokojenosti, protestování  kritika AR2 slovy: Jak to může bejt ofsajd?! Kazíš
nám to celej zápas! Po udělení OT ČK opustil HP spořádaně

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 16:56

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339801
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Stibor Mike (93100384)

Klub:

2030051  SK Braškov, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FK Hředle  SK Braškov ,2022210A3A1202

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 42, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, Kopnutí za použití nepřiměřené síly ze předu do oblasti nártu v nepřerušené hře v souboji o
míč na D hráče č.8, hráč v utkání pokračoval.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 23.10.2022 16:58

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339804
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Čuda Tomáš (97120933)

Klub:

20C0451  FK Hředle, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FK Hředle  SK Braškov ,2022210A3A1202

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Prudké vražení v přerušené hře do hrudníku soupeře H6

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 23.10.2022 17:00

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339805
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Krůta Václav (86080907)

Klub:

20C0291 - TJ Roztoky, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Roztoky  SK Lány ,2022210A3A1201

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, ČK  hráč domácích číslo 7 zmařil zjevnou
brankovou možnost soupeře úmyslným hraním míče rukou cca. 5metrů od PÚ, hráč hostí č.11 by jinak postupoval sám na brankáře
domácích.Hráč domácích odešel bez jakýchkoli námitek.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 17:01

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339806
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Ber Natan (98081533)

Klub:

2080671  Sportovní klub Slovan Poděbrady, z.s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

FK Bohemia Poděbrady  SK Slovan Poděbrady ,2022210A2B1203

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 a následně ČK udělena v 80. minutě za bezohledné kopnutí
soupeře do nohy při souboji o míč v nepřerušené hře ve vlastním PÚ, kdy 1.ŽK byla udělena ve 38. minutě za bezohledné podražení ze
strany při souboji o míč v nepřerušené hře ve vlastním PÚ.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 17:03

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339808
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Ambrus Martin (81071316)

Klub:

20A0241  FK Jinočany, zapsaný spolek

Soutěž:

2022210A2A  I.A třída skupina A

Zápas:

FK Jinočany  Sokol Nové Strašecí ,2022210A2A1202

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 poražení soupeře ve slibně se rozvíjející útočné akci 2ŽK podražení
soupeře ve slibně se rozvíjející útočné akci

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 17:06

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339809
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Podaný Jakub (87061103)

Klub:

2030161  Tělovýchovná jednota sportovní klub Hřebeč z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

TJ SK Hřebeč  SK SPARTAK Příbram ,2022210A1A1203

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: Projevy nespokojenosti a protestování  kritika R v přerušené
hře bez hanlivých výrazů ,,V první půli se k tomu vrátíš a teď ne. To nemyslíš vážně." 1.ŽK: Projevy nespokojenosti a protestování  kritika R
v nepřerušené hře bez hanlivých výrazů ,,Vždyť to byl faul. Proč to nepískneš?"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 17:09

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339810
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kollár Pavel (78020529)

Klub:

20C0161  TJ Baník Lubná, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ TATRAN Rakovník  TJ Baník Lubná ,2022210A3A1205

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 bezohledné podražení soupeře nohou ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. 2.ŽK projevy nespokojenosti a protestování v přerušené hře slovy " tak už to sakra ukonči".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 17:10

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339811
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Varyš Dominik (97061030)

Klub:

20C0161  TJ Baník Lubná, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ TATRAN Rakovník  TJ Baník Lubná ,2022210A3A1205

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 projevy nespokojenosti a protestování v přerušené hře slovy " tak
už to pískej". 2.ŽK projevy nespokojenosti a protestování v přerušené hře slovy "doufám, že už jste na sebe teď pyšní".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 17:13

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339812
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Němec Martin (75071309)

Klub:

20C0161  TJ Baník Lubná, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ TATRAN Rakovník  TJ Baník Lubná ,2022210A3A1205

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 44, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, v přerušené hře k vlastnímu hráči
slovy "ty jsi mentál vylízanej".

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339761
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Prokůpek Vít (08011084)

Klub:

20C0271  SK Rakovník, z.s.

Soutěž:

2022210E1A  Krajský přebor starších žáků U15

Zápas:

SK Rakovník  FK Brandýs  Boleslav ,2022210E1A1207

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, Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 58
min 2 žk + čk za nesportovní chování  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře držením soupeře za dres v nepřerušení hře. 1 žk
3 min bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 16:08

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339763
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Pačes Tomáš (05081129)

Klub:

20A0561  Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s.

Soutěž:

2022210C2D  I.A třída staršího dorostu U19 D

Zápas:

Olympie Dolní Břežany  Viktoria Vestec ,2022210C2D1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika AR1 v přerušené hře za použití
hanlivých výrazů slovy: "na co čumíš ty šašku, to si ze mě děláš prdel."

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 24.10.2022 16:10

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339767
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Průša Matěj (06060800)

Klub:

20A0561  Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s.

Soutěž:

2022210C2D  I.A třída staršího dorostu U19 D

Zápas:

Olympie Dolní Břežany  Viktoria Vestec ,2022210C2D1207

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 a AR1 v přerušené hře s
hanlivými výrazy: "to jste to tady tedy pěkně zkurvili"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 24.10.2022 16:20

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339768
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vrátný Matyáš (07121415)

Klub:

20A0331 - FK Lety, z.s.

Soutěž:

2022210C2D  I.A třída staršího dorostu U19 D

Zápas:

Sokol SedlecPrčice  FK Lety ,2022210C2D1203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, H11 byl faulován D15(OT ŽK) u postranní čáry na straně AR2 , H11 hned po
spáchaném přestupku na jeho osobu vstal a v přerušené hře násilně oběma rukama strčil do hrudníku D15 střední intenzitou, jeho
spoluhráči mu ihned zamezily v dalším pokračování jeho afektivního jednání. odchod z HP v pořádku.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 24.10.2022 16:22

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339770
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Jícha Pavel (79090822)

Klub:

2090821  SK Vyžlovka z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

AFK Pečky  SK VYŽLOVKA ,2022210C2C1206

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: Protestovní nebo slovní projev nespokojenosti kritika R v
přerušené hře bez hanlivých výrazů "Co to pískáš, koukej na to pořádně!" 2. ŽK: Protestovní nebo slovní projev nespokojenosti kritika R v
přerušené hře bez hanlivých výrazů "Tak se na to ale koukej a pískej to!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 16:24

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339771
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Sýkora Michal (07040046)

Klub:

2040401 - Viktoria Radim, z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Radim / Plaňany  Vrdy / Tupadly ,2022210C2C1202

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 ve 28 minutě za NCHbezohledné podražení soupeře z boku v
souboji o míč v nepřerušené hře(bez zranění soupeře)2ŽK +ČK v 70 minutě za NCH bezohledné podražení soupeře ze předu v souboji o
míč v nepřerušené hře(se zraněním soupeře)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 23.10.2022 16:26

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339772
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Šebesta Filip (05071372)

Klub:

2060161 - FK Kralupy 1901,z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

FK Kralupy 1901  AFK Loděnice ,2022210C2A1206

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  87´  NCH  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
držením soupeře za ruku v nepřerušené hře. 1.ŽK  68´  NCH  držení soupeře za dres v nepřerušené hře, bez zjevné snahy a úmyslu
hrát míčem, čímž provinivší se hráč projevuje nedostatek respektu ke hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 16:29

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339773
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Bunikovský Radek (06050366)

Klub:

2030551  Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

FK Králův Dvůr  Slovan Velvary ,2022210C2A1204

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, (debile Berounský)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.10.2022 16:30

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: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340278
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Klub:

2020611  SK Hořovice, z.s.

Soutěž:

2022210E2A  I.A třída starších žáků U15 skupina A

Zápas:

SK Hořovice "C"  Švermov / Brandýsek ,2022210E2A1102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem §69 odst.1/e + kontumace podle § 36 odst.1 DŘ FAČR porušení § 10 odst. 8 SŘ FAČR a čl.
15 odst. 5 RS SKFS překročením počtu startujících hráčů (3) v utkání,
uvedených na soupiskách družstev dané kategorie.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:3

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

