FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341493
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Čáp Lukáš (91092256)

Klub:

2050251  Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Paběnice  Suchdol ,2022215A1A1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 2 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Udělena finanční pokut
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  20 min.  NCH  bezohledné podražení soupeře ze strany v
souboji o míč v nepřerušené hře. Nedošlo ke zranění soupeře. 2. ŽK  76 min.  NCH  bezohledné podražení soupeře zezadu v souboji o
míč v nepřerušené hře. Nedošlo ke zranění soupeře. Hráč vědom si svého přestupku opustil hrací plochu spořádaně.

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: 01.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341491
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Volný Milan (80120157)

Klub:

2050311  TJ Sokol Družba Suchdol, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Paběnice  Suchdol ,2022215A1A1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 43 Narušení řádného průběhu hry odstavec 1
Udělen trest zákazu činnosti 1 SÚ
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře
taháním soupeře za dres. Nedošlo ke zranění soupeře. Hráč vědom si svého přestupku opustil hrací plochu spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.11.2022 00:00

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: 01.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341488
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Koudela Jakub (85041892)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Chotusice  Zruč nad Sázavou ,2022215A1A1305

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, 1. ŽK  NCH  Bezohledné kopnutí při skluzu ze strany soupeře v souboji
o míč v nepřerušené hře. (Bez zranění) 2. ŽK + ČK  NCH  Strčení soupeře oběma rukama do zad mimo souboj o míč v nepřerušené hře
s nízkou intenzitou. (Bez zranění) Odchod vyloučeného hráče z HP spořádaný.

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: 01.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340808
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050211  TJ Sokol Malín z.s.

Soutěž:

2022215A3B  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. B

Zápas:

Kácov B  Malín B ,2022215A3B0303

ROZHODLA TAKTO:
DK trestá na základě doporučení STK klub TJ Sokol Malín z.s
Utkání nehráno z viny klubu TJ Sokol Malín z.s. Hosté se po omluvě nedostavili. ¨
DK trestá klub TJ Sokol Malín2222222 z.s pro porušení SŘ § 7, čl. 1, odst. d), kontumací a souhrnnou pokutu dle DŘ, ČÁST DRUHÁ,
ZVLÁŠTNÍ ČÁST, § 56, čl.2, ve výši 3000 Kč, která byla uložena v souladu s RS, Příloha č. 3, následovně:
 čl. 2, odst. b) 500, Kč. (vyhlášení kontumačního výsledku)
 čl. 2 odst. c) 1500, Kč (nedostavení se k utkání)
 čl. 3 odst. a) 1000, Kč. (náhrada pro domácí tým za přípravu hřiště)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

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: 29.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341867
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Havelka Václav (03071736)

Klub:

2050321  FK AJAX ŠTRAMPOUCH, z.s.

Soutěž:

2022215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Kačina  Štrampouch ,2022215A3A0305

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 42 "Surová hra" odstavec 2
Udělen trest zákazu činnosti na 3 SU
Červená karta během zápasu, Surová hra  kopnutí soupeře zepředu v nepřerušené hře. zranění hráč utkání nedohrál a byl střídán.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 03.11.2022 14:06

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: 03.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341862
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Zámečník Jakub (87041427)

Klub:

2050111 - FK Chotusice 1932 z.s.

Soutěž:

2022215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Rataje n. Sázavou  Chotusice B ,2022215A2A1303

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 44 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování."
Udělen trest zákazu činnosti 2 SU.
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
– urážka protihráče v přerušené hře s hanlivým (urážlivým) výrazem (,,ty zmrde zasranej"). Odchod vyloučeného hráče bez závad.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 03.11.2022 12:06

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: 03.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341497
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Mucha Pavel (78081051)

Klub:

2050131  Tělovýchovná jednota Sokol Kačina, z.s.

Soutěž:

2022215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Kačina  Štrampouch ,2022215A3A0305

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 48 Tělesné napadení, odstavec 1
Udělen trest zákazu činnosti na 3 SU
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH udeření soupeře rukou v přerušené hře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 01.11.2022 16:52

Zákaz činnosti do:

01.11.2022 00:00

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: 01.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341496
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Macicha André (90012204)

Klub:

2050321  FK AJAX ŠTRAMPOUCH, z.s.

Soutěž:

2022215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Kačina  Štrampouch ,2022215A3A0305

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 48 Tělesné napadení, odstavec 1
Udělen trest zákazu činnosti na 3 S
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH udeření soupeře rukou v přerušené hře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 01.11.2022 16:48

Zákaz činnosti do:

01.11.2022 00:00

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: 01.11.2022

