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 2.11.2022
Přítomni: JUDr. Bc. Michal Volf, František Hubička, Miroslav Hruška, Petr Valenta
Omluveni: JUDr. Tomáš Capoušek

ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ :
FK Čáslav, z.s.
DK zahajuje disciplinární řízení z důvodu nedostatečné pořadatelské služby v utkání
2022002A2C1307 FK Čáslav – TJ Dvůr Králové nad Labem dle § 89 DŘ FAČR.
Statutární zástupce klubu a hlavní pořadatel utkání Váňa Pavel ID: 61100384 mají povinnost, se ke
skutečnostem k nimž došlo během utkání, písemně vyjádřit do 7.11.2022 na email:
plochova@fotbal.cz .

ZASTAVENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ :
Ronovský Adam ID 97030393
Rozhodnutí DK ŘKČ: DK zastavila disciplinární řízení s hráčem Ronovský Adam ID 97030393
klubu FK Čáslav, z.s. vedené pro možný disciplinární přečin při utkání 2022002A2C1307 FK Čáslav
- TJ Dvůr Králové nad Labem. Během řízení bylo zjištěno, že skutek pro nějž bylo DŘ vedeno, není
disciplinárním přečinem.
§ 99 odst. 3 b) DŘ FAČR
Vala Patrik ID 00100461
Rozhodnutí DK ŘKČ: DK zastavila disciplinární řízení s hráčem Vala Patrik ID 00100461
klubu Povltavská FA, z.s. vedené pro možný disciplinární přečin při utkání 2022002A1A1304 FK
Motorlet Praha – Povltavská FA. Během řízení bylo prokázáno, že skutek nespáchal podezřelý.
§ 99 odst. 3 c) DŘ FAČR

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.: DR2022341445
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Rossmann Tomáš (97110646)

Klub:

1050211  Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

Soutěž:

2022002A1A  Fortuna ČFL A

Zápas:

FK Motorlet Praha  Povltavská FA ,2022002A1A1304

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 48 odstavec 1 DŘ FAČR "Tělesné napadení"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  udeření protihráče nepřiměřenou silou loktem do obličeje v
přerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

1 000,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 28.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341467
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Vala Patrik (00100461)

Klub:

20A0741  Povltavská fotbalová akademie z. s.

Soutěž:

2022002A1A  Fortuna ČFL A

Zápas:

FK Motorlet Praha  Povltavská FA ,2022002A1A1304

ROZHODLA TAKTO:
DK zastavila disciplinární řízení s hráčem Vala Patrik ID 00100461 klubu Povltavská FA, z.s. vedené pro možný disciplinární přečin při
utkání 2022002A1A1304 FK Motorlet Praha – Povltavská FA. Během řízení bylo prokázáno, že skutek nespáchal podezřelý.
§ 99 odst. 3 c) DŘ FAČR

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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341469
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Novák Martin (00081015)

Klub:

20A0741  Povltavská fotbalová akademie z. s.

Soutěž:

2022002A1A  Fortuna ČFL A

Zápas:

FK Motorlet Praha  Povltavská FA ,2022002A1A1304

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  NCH  bezohledné vražení v nepřerušené hře rukou do hrudníku
soupeře. 2. ŽK / ČK  Projev nespokojenosti a protestování v přerušené hře směrem k AR2 slovy "tak už na to taky koukej a nšco zvedni".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

1 000,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 28.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341544
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Musa Abdulrasheed Itopa (01111488)

Klub:

3140261  FC Písek fotbal z. s.

Soutěž:

2022002A1A  Fortuna ČFL A

Zápas:

FC Písek fotbal  FK Admira Praha ,2022002A1A1306

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  Nesportovní chování  bezohledné kopnutí soupeře při
skluzu zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře. 1.ŽK  nesportovní chování  bezohledné udeření loktem do obličeje protihráče v
souboji o míč v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

1 000,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 28.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341546
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Demeter Aleš (01030607)

Klub:

3230111  SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.

Soutěž:

2022002A2A - Fortuna Divize A

Zápas:

SK PETŘÍN PLZEŇ  TJ Jiskra Domažlice B ,2022002A2A1302

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  NCH  strčení do soupeře s nízkou intenzitou do oblasti ramene
v přerušené hře. 2. ŽK + ČK  NCH  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Hráč opustil po udělení
ČK bez známek protestů v klidu HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341548
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Sedláček David (02120754)

Klub:

3210041  Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s.

Soutěž:

2022002A2A - Fortuna Divize A

Zápas:

SK PETŘÍN PLZEŇ  TJ Jiskra Domažlice B ,2022002A2A1302

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  NCH  strčení do soupeře s nízkou intenzitou do oblasti ramene
v přerušené hře. 2. ŽK + ČK  NCH  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Hráč opustil po udělení
ČK bez známek protestů v klidu HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341720
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Šimáček Michal (95120565)

Klub:

2070201  Sportovní klub Kosmonosy, z.s.

Soutěž:

2022002A2B - Fortuna Divize B

Zápas:

FK Meteor Praha VIII - SK Kosmonosy ,2022002A2B1303

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 2 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, Podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře za použití nepřiměřené síly při souboji o míč.
(Zraněný hráč utkání nedohrál). Vyloučený opustil HP bez problému.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 30.10.2022 19:15

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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341586
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Baloun Miroslav (93091024)

Klub:

2090781  Fotbalový klub Brandýs nad Labem, z.s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

FK Brandýs n.L.  TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ,2022002A2C1305

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  NCH  urážky R  To si děláš srandu ty šašku! 2. ŽK + ČK  NCH 
bezohledné podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341587
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Ronovský Adam (97030393)

Klub:

2050491  FK ČÁSLAV, z. s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

FK Čáslav  TJ Dvůr Králové nad Labem ,2022002A2C1307

ROZHODLA TAKTO:
DK zastavila disciplinární řízení s hráčem Ronovský Adam ID 97030393 klubu FK Čáslav, z.s. vedené pro možný disciplinární přečin při
utkání 2022002A2C1307 FK Čáslav  TJ Dvůr Králové nad Labem. Během řízení bylo prokázáno, že se nestal skutek, pro nějž bylo DŘ
vedeno.
§ 99 odst. 3 a) DŘ FAČR

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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341589
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Hajník Ondřej (02030027)

Klub:

2050491  FK ČÁSLAV, z. s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

FK Čáslav  TJ Dvůr Králové nad Labem ,2022002A2C1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, Surová hra – kopnutí soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití
nepřiměřené síly. Hráč na kterého byl spáchán přestupek utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341588
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Prokš Jan (98081240)

Klub:

5250071  Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Soutěž:

2022002A2C - Fortuna Divize C

Zápas:

FK Čáslav  TJ Dvůr Králové nad Labem ,2022002A2C1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, Surová hra – kopnutí  šlápnutí na soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč za
použití nepřiměřené síly. Hráč na kterého byl spáchán přestupek utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341360

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

Šimůnek Matěj (04060563)

Klub:

5320811 - FK PARDUBICE, z.s.

Soutěž:

2022008C1A - I.CLD U 19

Zápas:

FK PARDUBICE - AC Sparta Praha fotbal ,2022008C1A1301

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, Násilné kopnutí soupeře nártem zepředu do oblasti holeně v nepřerušené hře v souboji o míč
za použití nepřiměřené síly. Hráč družstva soupeře nebyl v souboji zraněn a utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341362

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

Plch Dominik (07010089)

Klub:

3110761  SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.

Soutěž:

2022008D1A - I.CLD U 17

Zápas:

SK Dynamo Č. Budějovice akademie  FC Hradec Královémládež ,2022008D1A1303

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 48 odstavec 3 DŘ FAČR "Tělesné napadení"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, 43. min. udělena ČK D18  Plch Dominik (07010089)  HNCH  kopnutí
soupeře zepředu do oblasti ramene v přerušené hře, kdy k tomuto přestupku došlo po nařízení PVK ve prospěch hostí, mimo souboj o
míč a D18 kopl soupeře na zemi. Ke zranění soupeře nedošlo, hráč v utkání pokračoval. Vyloučený hráč si byl svého provinění vědom,
soupeři se omluvil a ihned opustil hrací plochu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

500,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341619
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pelant Ondřej (04040611)

Klub:

1090311  Sportovní klub Libuš 838, z.s.

Soutěž:

2022002C3B  ČDD U 19 B

Zápas:

Sportovní klub Libuš 838  VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem ,2022002C3B1306

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, Podražení soupeře ve skluzu zezadu mimo
pokutové území v souboji o míč v nepřerušené hře.. Hráč D3 ve snaze zahrát skluzem míč v souboji o míč podrazil nedbalým způsoebm
hráče soupeře ve zjevné brankové možnosti. K přestupku došlo cca 15 metrů před PÚ domácího družstva ve středu hrací plochy.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 28.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341620
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Duch Štěpán (04030099)

Klub:

5250321 - MFK Trutnov, z.s.

Soutěž:

2022002C3C  ČDD U 19 C

Zápas:

FK Brandýs  Boleslav  MFK Trutnov ,2022002C3C1305

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 udeření loktem do oblasti hrudníku v
souboji o míč v nepřerušené hře. Hráč na kterého byl spáchán přestupek utkání dohrál. 1ŽK  NCH  bezohledné podražení soupeře ze
strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Hráč na kterého byl spáchán přestupek utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341621
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Nový Filip (06030734)

Klub:

3230111  SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.

Soutěž:

2022002D2A  ČLD U 17

Zápas:

SK PETŘÍN PLZEŇ  FK Mladá Boleslav B ,2022002D2A1304

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, 69 min. ČK Surová hra – kopnutí soupeře zezadu do zad protihráče při souboji o míč v
nepřerušené hře za použití nepřiměřené síly. Poškozený hráč nezraněn, utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341623
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Dochtor Roman (06010773)

Klub:

2020601  Český lev  Union Beroun, z.s.

Soutěž:

2022002D3A  ČDD U 17 A

Zápas:

FC Rokycany  Český lev  Union Beroun ,2022002D3A1306

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 udělena ve 36. min. za bezohledné podražení protihráče zezadu v
souboji o míč. 2.ŽK + ČK udělena v 58. min. za použití pohoršujících nebo urážlivých gest nebo výroků vůči protihráči slovy: "podívej se na
sebe vypadáš jako Ukrajinec ". Vyloučený hráč disciplinovaně opustil HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341626
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Mejzlík Jakub (07020541)

Klub:

1060121 - SK Aritma Praha, z.s.

Soutěž:

2022002D3A  ČDD U 17 A

Zápas:

SK Hořovice  SK Aritma Praha ,2022002D3A1308

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
brankovou možnost soupeře vražením soupeře mimo pokutové území a rozhodčí nařidil PVK.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341630
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Hovorka Lukáš (06020112)

Klub:

5230371  FK Náchod spolek

Soutěž:

2022002D3C  ČDD U 17 C

Zápas:

SK Sparta Kolín  FK Náchod ,2022002D3C1302

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  49’  zakopnutí míče jako projev nespokojenosti proti rozhodnutí
AR1. 2.ŽK+ČK  77’  NCH bezohledné kopnutí soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Vyloučený spořádaně opustil HP a
protihráč nebyl zraněn.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341622
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Kořínek Martin (99080002)

Klub:

3230111  SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.

Soutěž:

2022002D3A  ČDD U 17 A

Zápas:

TJ Přeštice  SK PETŘÍN PLZEŇ B ,2022002D3A1301

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, ZK: Opakované svévolné opuštění
technické zony. CK: Kritika R v nepřerušené hře s výrazem "Ty krávo jedna !!! to snad nemyslíš vážně, že tohle nepískneš". Následně při
odchodu z hrací plochy pokračoval s ironickým výrazy: "Výborně to umíš pískat, ale jenom na jednu stranu doprovozeno s ironickým
potleskem". To jsi si pomohl ted na tebe budu řvát z pešungu.
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 5 000, Kč dle § 20 odstavec 2 písmeno c; dle § 20 odstavec 8; dle § 14 DŘ FAČR

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

250,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 28.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341632
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Kotíšek Vincent (08040801)

Klub:

1070061  Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek

Soutěž:

2022002E1A  ČLŽ U 15

Zápas:

SFK AC SPARTA PRAHA - CU Bohemians Praha ,2022002E1A1102

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, 70´  2. ŽK + ČK  zmaření slibně se rozvíjející akce podražením
soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. 1. ŽK  49´  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené
hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 27.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341633
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Šrajn Adam (10050820)

Klub:

20B0641  1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s.

Soutěž:

2022002E3A  ČLŽ U 13 A

Zápas:

FC Táborsko  1.FK Příbram FA ,2022002E3A1106

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, 78. minuta  ČK  ZZBM  zmařil zjevnou brankovou
možnost podražením ze strany cca 2m před PÚ, rozhodčí nařídil PVK

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341635
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Vdovychenko Jaroslav (10090116)

Klub:

1040101  ABC Braník fotbal, z. s.

Soutěž:

2022002F2A  ČDŽ U 14 A

Zápas:

ABC Braník fotbal  FC Táborsko ,2022002F2A1103

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, po udělení 2. ŽK a ČK se hráč při odchodu ze hřiště dopustil urážlivých gest na adresu rozhodčího 
ukázání prostředníčku

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 26.10.2022 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: 02.11.2022

ŽÁDOSTI
O ZMĚNU
TRESTU

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341648
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Hodánek Jaroslav (08091500)

Klub:

1040011 - FC TEMPO PRAHA, 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:

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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341650
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Pavlík Kryštof (98080446)

Klub:

3210041  Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022338976
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Petráš Oliver (08030604)

Klub:

2020611  SK Hořovice, z.s.

Soutěž:

2022002E2A  ČDŽ U 15 A

Zápas:

FK Admira Praha  SK Hořovice ,2022002E2A0901

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 42 odstavec 1 DŘ FAČR "Surová hra"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Surová hra, V nepřerušené hře bez možnosti hrát míčem (brankář měl míč již v rukou) kopl úmyslně
brankáře do nohy ze strany.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

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

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ TRESTU:
podmínečné upuštění od výkonu zbytku trestu dle § 39 DŘ FAČR 1 SUP na zkušební dobu do 1.1.2023

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.: DR2022341651
Disciplinární komise  Řídící komise pro Čechy

VE VĚCI:
Osoba:

Rosenkranc Jan (08110038)

Klub:

4230571  Sportovní klub Roudnice nad Labem

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

UDĚLENÉ TRESTY:
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: 02.11.2022

