FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339855
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Březina Martin (98011096)

Klub:

2050461  Sportovní klub Nepoměřice, z.s.

Soutěž:

2022215A3B  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. B

Zápas:

Křesetice B  Nepoměřice ,2022215A3B0405

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 43 odstavec 1 DŘ FAČR ,, Narušení řádného průběhu hry"
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova
družstva , 47 min, v pokutovém území a nepřerušené hře ,nařízen PK

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 24.10.2022 19:16

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.: DR2022339853
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Novák David (99020503)

Klub:

2050051  TJ Sokol Červené Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malešov  Červené Janovice ,2022215A1A1207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokuta.
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 62´ 2.ŽK + ČK  NCH  bezohledné podražení protihráče v souboji o míč
v nepřerušené hře. 61´ 1.ŽK  NCH  bezohledné vražení do protihráče v přerušené hře v reakci na předchozí přestupek D15 na jeho
osobu. Odchod z prostoru hřiště v klidu a bez emocí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 24.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022339849
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Výborný Martin (94061546)

Klub:

2050111 - FK Chotusice 1932 z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Malín/K.H. B  Chotusice ,2022215A1A1203

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám."Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Po obdržení
branky v přerušené hře brankář hostí Výborný Martin na adresu HR zařval " no ty seš ale čůrák, no ty.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 24.10.2022 18:54

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

