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.15 ze dne 3.11.2022
Prominutí zbytku trestu
Sus Jan ID: 89011992 (Říčany)
DK SKFS žádosti hráče dle § 39 DŘ FAČR vyhověla - 1 SU podmíněně do 2.1.2022
Vrátný Matyáš ID: 07121415 (Lety)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Herčík Vojtěch ID: 94011497 (Nymburk)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Průša Matěj ID: 06060800 (Vestec)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Svoboda Tomáš ID: 86011012 (Zdice)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Moudrý David ID: 04080414 (Zeleneč)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Semerák Jakub ID: 93061284 (Luštěnice)
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.: DR2022340951
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kischer Jiří (87120757)

Klub:

20A0331 - FK Lety, z.s.

Soutěž:

2022210A3E  I.B třída skupina E

Zápas:

FK Lety  SK Černolice ,2022210A3E1305

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 42, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, Kopnutí soupeře zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře za použití nepřiměřené síly.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 29.10.2022 08:31

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340953
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Ptáček Luboš (95031781)

Klub:

2010211  FC Křivsoudov, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FC Křivsoudov  FK Říčany ,2022210A3D1306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  Prudké udeření soupeře rukou ( prudké vražení do soupeře dlaněmi
do hrudníku )

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 31.10.2022 08:33

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340954
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vosáhlo Ondřej (01020786)

Klub:

2090441  FK Říčany, spolek

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FC Křivsoudov  FK Říčany ,2022210A3D1306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  Kopnutí soupeře ze strany do nohou v nepřerušené hře bez možnosti
hrát míč

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 31.10.2022 08:36

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340955
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Dřízhal Radek (88070952)

Klub:

2090821  SK Vyžlovka z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

SK VYŽLOVKA  Sokol Miřetice ,2022210A3D1302

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, v 90 min. 2 ŽK + ČK HRÁČ 6 Dřízhal Radek (88070952 NCH 
bezohledné podražení soupeře o míč v nepřerušené hře, faulovaný hráč utkání dohrál, v 56 min 1. ŽK  NCH bezohledné podražení
soupeře ze zadu v souboji o míč v nepřerušené hře. faulovaný hráč utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.10.2022 08:38

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340957
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Richter Ondřej (99110013)

Klub:

2040791  Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

SK Městec Králové  AFK Pečky ,2022210A3C1303

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 zmaření slibně se rozvíjející útočné akce podražením
soupeře ze strany v souboji o míč v nepř. hře. 2. ŽK NCH  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře podražením zezadu v souboji
o míč v nepř hře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 08:40

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340958
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Huráb Tomáš (85050758)

Klub:

2080631  FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE VYKÁŇ z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

ČECHIE VYKÁŇ  TJ Jíkev ,2022210A3C1302

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování,  prudké vražení oběma rukama do soupeře do oblasti hrudníku v přerušené
hře (Hráč H9 utkání dohrál a vyloučený hráč opustil HP spořádaně)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 31.10.2022 08:41

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340960
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Nevařil Matěj (00040557)

Klub:

2090691  SK Zeleneč, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

FC VELIM "B"  SK Zeleneč ,2022210A3C1301

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 udělena za NCH bezohledné kopnutí soupeře zezadu v
nepřerušené hře v souboji o míč. 1.ŽK udělena za NCH  Projevy nespokojenosti a protestování slovy nebo gesty: Zakopnutí míče na
protest proti rozhodnutí AR2 (ofsajd)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 08:42

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340961
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Seifert Lukáš (91070567)

Klub:

2040731 - FC VELIM, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

FC VELIM "B"  SK Zeleneč ,2022210A3C1301

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 44, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, směrem k soupeři "Ty kundo, ty
zmrde! Počklej, já tě zbiju! Ty odsud neodejdeš!" Během těchto výroků se snažil dostat k soupeři aby jej fyzicky napadl, kdy mu v postupu
bránil AR1 a R.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 31.10.2022 08:44

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340962
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Ptáček Jiří (76061415)

Klub:

2040731 - FC VELIM, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

FC VELIM "B"  SK Zeleneč ,2022210A3C1301

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 + 24 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, směrem k R: "Ty čuráků, proč si ho za
to vyloučil. Tak dej červenou oběma ty zmrde"

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 31.10.2022 08:45

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340963
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vaněk Matěj (93040166)

Klub:

2070461 - SK Bakov n/J, z.s.

Soutěž:

2022210A3B  I.B třída skupina B

Zápas:

FC Mělník  SK Bakov n/J ,2022210A3B1306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, prudké vražení otevřenými dlaněmi do zad soupeře v přerušené hře. Při
přestupku nedošlo ke zranění soupeře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 30.10.2022 08:48

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340964
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Bejbl Jan (98030575)

Klub:

20C0121  Sportovní klub Lány, spolek

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

SK Lány  FK Hředle ,2022210A3A1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 42, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, ČK  Surová hra  kopnutí soupeře zezadu do oblasti lýtka v nepřerušené hře v souboji o míč.
H19 utkání dohrál. D11 opustil HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2022 08:50

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340965
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Krátký Josef (75031378)

Klub:

20C0121  Sportovní klub Lány, spolek

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

SK Lány  FK Hředle ,2022210A3A1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, ČK  HNCH  kopnutí soupeře ze strany do nohy v přerušené hře. H11 v utkání
pokračoval. D14 opustil HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 30.10.2022 08:51

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340967
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Marek Tomáš (81041250)

Klub:

2030141  Sokol Hostouň z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Baník Lubná  Sokol Hostouň "B" ,2022210A3A1303

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta C, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK NCH  projevy nespokojenosti a protestování proti rozhodnutí R  opakovaná
kritika R bez hanlivých výrazů slovy ,,tak ty místo, abys dal kartu jim, jí dáš mě'' 2. ŽK + ČK  C NCH projevy nespokojenosti a protestování
proti rozhodnutí R  kritika R bez hanlivých výrazů slovy ,,hrál by si tady klidně 100 minut, tobě určitě ruku nepodám''. Dále pokračoval slovy
,,tak jste to tam nedotlačili co?''. Tuto větu zopakoval ještě dvakrát.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 08:52

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022341704
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Ruszó Jan (94121250)

Klub:

2080351 - SK POLABAN Nymburk s.r.o.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

SK POLABAN Nymburk  SK Posázavan Poříčí n/S ,2022210A2B1301

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
V 79. minutě v přerušené hře na pokyn AR1 vykázán fanoušek domácího mužstva, který se nacházel vedle střídačky domácího mužstva 
kritika R slovy ,,co to pískáš ty zmrde'' a následně pokračoval kritikou na AR1 ,,potom tě trefím ty zmrde, najdu si tě čůráku''. Hlavní
pořadatel zasáhl okamžitě a divák ihned opustil areál. Dle HP se jednalo o zraněného hráče domácích Ruszó Jan ID 94121250.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

4 000,-

Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 29.10.2022 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: 02.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340926
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Favorskyi Timur (09101764)

Klub:

2090421  FK Radošovice, z.s.

Soutěž:

2022210E2A  I.A třída starších žáků U15 skupina A

Zápas:

FK Králův Dvůr  FK Radošovice ,2022210E2A1304

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, První ŽK NCH bezohledné podražení v souboji o míč v nepřerušené hře.
2 ŽK + ČK NCH bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 07:58

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340927
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Berka Jakub (05030716)

Klub:

20B0421  TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek

Soutěž:

2022210C2D  I.A třída staršího dorostu U19 D

Zápas:

TJ Ligmet Milín  Spartak Rožmitál p/Tř. ,2022210C2D1303

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 Nesportovní chování  zmaření slibně se rozvijející útočné akce
soupeře podražením soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře. 2. ŽK. Nesportovní chování  po přestupku na H9 se hráč ohnal po
faulujícím D14.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.10.2022 07:59

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340929
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Mašek Tomáš (04070026)

Klub:

2080551 - TJ Straky, z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Vrdy / Tupadly - Straky / Struhy ,2022210C2C1306

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, 27´  1.ŽK  Protestování nebo slovní projev nespokojenosti – kritika R v
přerušené hře bez hanlivých výrazů: "Vždyť tam byl faul". Protestování nebo slovní projev nespokojenosti  kritika AR (laik  ID 75020827 
Valčík Jiří) v přerušené hře bez hanlivých výrazů: "Vždyť to pořád zvedá". Odchod z HP spořádaný.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 08:00

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340930
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Šulc Radim (05030040)

Klub:

2050361  Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Vrdy / Tupadly - Straky / Struhy ,2022210C2C1306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, Zmaření zjevné brankové možnosti – Zmařil
zjevnou brankovou možnost soupeře podražením ze strany mimo pokutové území a rozhodčí nařídil PVK. Odchod z HP spořádaný.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.10.2022 08:02

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340932
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Hronek Tomáš (81051257)

Klub:

2050361  Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Vrdy / Tupadly - Straky / Struhy ,2022210C2C1306

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 AR (laik  ID 73120198  Mašek Tomáš) s hanlivým (urážlivým) výrazem: "To nebyl ofsajd, ty zmrde!". Odchod z TZ spořádaný.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340934
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Horák Martin (05120210)

Klub:

2060171  FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

Čechie Kralupy n/Vl.  FK Kralupy 1901 ,2022210C2A1303

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  63´ Protestování nebo slovní projev nespokojenosti 
kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů "hej, dyť ho drží". 1. ŽK  44´  NCH  bezohledné kopnutí soupeře při skluzu ze strany v
souboji o míč v nepřerušené hře. Protihráč nezraněn. Odchod z HP v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.10.2022 08:05

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340938
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Škvára Martin (71080625)

Klub:

2030091 - SK Doksy z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Doksy  SK Sokoleč ,2022210A1A1308

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 + § 24 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, V 75 minutě urazil AR1 slovy " Tenhle
ten zmrd nás pískal v Poříčanech" slova pronesl v TZ, následně po odchodu z TZ pronesl " Já kariéru ukončím tak, že za ním pojedu
domů a rozbiju mu hubu."

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 30.10.2022 08:07

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340942
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Makovský Jan (91050498)

Klub:

2080441  Sportovní klub Poříčany, z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Poříčany  TJ SK Hřebeč ,2022210A1A1307

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 85. min. podržení soupeře ze strany v souboji o míč,
bezohledným způsobem v nepřerušené hře. 1. žk 73. min.podržení soupeře ze strany v souboji o míč, bezohledným způsobem v
nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 08:11

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340943
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Mejzr Patrik (96091384)

Klub:

2080351 - SK POLABAN Nymburk s.r.o.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

SK POLABAN Nymburk  SK Posázavan Poříčí n/S ,2022210A2B1301

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 90. minuta NCH  bezohledné podražení soupeře H3 ze
strany v souboji o míč v nepřerušené hře cca 1 metr od AR2 v blízkosti rohového praporku, faulovaný hráč utkání dohrál, nebyl zraněn 1.
ŽK 79. minuta NCH  slovní projevy nespokojenosti a protestování  kritika R v přerušené hře slovy ,,to nebyl žádný faul, koukej na to''
Odchod z HP ihned a spořádaně, vědom si svého přestupku.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 29.10.2022 08:17

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340946
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Dalekorej Jiří (85091395)

Klub:

2090091  Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

SK Slovan Poděbrady  UNION Čelákovice ,2022210A2B1306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
 kritika R v přerušené hře s hanlivým výrazem slovy: "Pískáš to jak jelito".

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 30.10.2022 08:21

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: 31.10.2022

