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.16 ze dne 10.11.2022
Prominutí zbytku trestu
Vosáhlo Ondřej ID: 01020786 (Říčany)
DK SKFS žádosti hráče dle § 39 DŘ FAČR vyhověla - 1 SU podmíněně do 9.1.2023
Hrabal Marek ID: 82030012 (Velim)
DK SKFS žádosti hráče dle § 39 DŘ FAČR vyhověla - 1 SU podmíněně do 9.1.2023
Čuda Tomáš ID: 97120933 (Hředle)
DK SKFS žádosti hráče dle § 39 DŘ FAČR vyhověla - 1 SU podmíněně do 9.1.2023
Dalekorej Jiří ID: 85091395 (Čelákovice)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Huráb Tomáš ID: 85050758 (Vykáň)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Svoboda Tomáš ID: 86011012 (Zdice)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla
Bejbl Jan ID: 98030575 (Lány)
DK SKFS žádosti hráče dle § 41 DŘ FAČR nevyhověla - nesplňuje náležitosti

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.: DR2022340944
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Filip Jiří (97120460)

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 dle § 46 odst. 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK  NCH  bezohledné kopnutí soupeře ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. 2. ŽK/ČK  Protestování nebo slovní projev nespokojenosti  kritika AR2 v přerušené hře bez hanlivých výrazů slovy: "To
si děláš srandu!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 30.10.2022 08:20

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: 31.10.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022340949
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Skuhravý Radek (74100837)

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.2 + 24.odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Bez svolení R opustil TZ a hlasitě
křičel směrem k R slova: "Koho tady šukáš?". Po udělení ČK na pokyn AR1 vstoupil na HP před R se slovy, že HP neopustí. Dále hlasitě
křičel na R z blízkosti cca 10cm před obličejem slova: "Já si můžu prskat jak chci, doufám, že mám covid a že ho chytíš taky.". Dále
reagoval na výzvu AR1, aby opustil HP slovy: "Napiš si to tam za ty prachy.". HP opustil až na výzvu AR1 směrem k VDH, aby si sjednal
pořádek v realizačním týmu. Pokračování ve zprávě R.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 30.10.2022 08:23

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.: DR2022342438
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Karas Jan (82020277)

Klub:

20B0061  MFK Dobříš (Městský fotbalový klub Dobříš)

Soutěž:

2022210D1A  Krajský přebor mladšího dorostu U17

Zápas:

FC VELIM  MFK Dobříš ,2022210D1A1401

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 + §24 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, V 71.minutě urážka HR "Ty čůráku!" , poté vytrhl rozhodčímu ČK z ruky a zahodil
mimo hřiště.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 000,-

Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 06.11.2022 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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342439
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Urban Denis (05120587)

Klub:

2090821  SK Vyžlovka z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Jiskra Zruč n/S  SK VYŽLOVKA ,2022210C2C0107

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 – bezohledné kopnutí soupeře ze strany v
souboji o míč v nepřerušené hře 2. ŽK + ČK  Zdržování při navazování hry – úmyslné odkopnutí míče od místa kopu v přerušené době hry

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.11.2022 15:44

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342440
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Horák Marek (06060292)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

Jiskra Zruč n/S  SK VYŽLOVKA ,2022210C2C0107

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 rozvíjející útočné akce
soupeře držením soupeře za ruku v souboji o míč v nepřerušené hře 2.ŽK + ČK  Nesportovní chování – držení soupeře za ruku 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 07.11.2022 15:46

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342441
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Pavlík Tomáš (81091764)

Klub:

2060151  SK LABSKÝ KOSTELEC, z.s.

Soutěž:

2022210C2B  I.A třída staršího dorostu U19 B

Zápas:

SKK Hovorčovice  SK Labský Kostelec ,2022210C2B0101

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.žk 31´projevy nespokojenosti s rozhodnutím R, kritika R se slovy "to
nemyslíš vážně, proč to dělá, ty jsi tu od toho aby jsi vychovával hráče. 2.žk+čk pokračoval dále v kritice R se slovy " to si děláš srandu, co
si chceš dokazovat" Následně po udělení čk při opouštění H lavičky pokračoval v kritice R se slovy to si dělá prdel"

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342442
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kamarýt Jiří (90041419)

Klub:

2010291  TJ Sokol Miřetice z. s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

Sokol Miřetice  Sokol SedlecPrčice ,2022210A3D0106

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, Nesportovní chování  1. ŽK  Nesportovní chování  držení soupeře za
dres v nepřerušené hře, bez zjevné snahy a úmyslu hrát míčem (tzv. taktický faul), čímž provinivší se hráč projevu nedostatek respektu ke
hře. 2. ŽK/ČK  Nesportovní chování  držení soupeře za dres v nepřerušené hře, bez zjevné snahy a úmyslu hrát míčem (tzv. taktický faul),
čímž provinivší se hráč projevu nedostatek respektu ke hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 07.11.2022 15:50

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342443
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Pudil Dušan (76101663)

Klub:

20B0431  TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FK Říčany  TATRAN SEDLČANY "B" ,2022210A3D0102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH kopnutí soupeře D11 ze strany do nohy v přerušené hře. Soupeř po
zákroku nebyl zraněn. Vyloučených hráč opustil hrací plochu bez problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 06.11.2022 15:51

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342444
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Beran Petr (92032014)

Klub:

2090441  FK Říčany, spolek

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FK Říčany  TATRAN SEDLČANY "B" ,2022210A3D0102

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  prudké udeření soupeře H4 hlavou do hlavy v přerušené
hře(hlavička), jako reakce na předchozí přestupek, který byl na něj spáchán (viz ČK H4). Soupeř nebyl zraněn. Hráč opustil hrací plochu
bez problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 06.11.2022 15:53

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342445
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Bíma Tomáš (02010082)

Klub:

2080401  Sportovní sdružení Ostrá, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

Ostrá  Slavoj Vrdy ,2022210A3C0103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, V přerušené hře D6 udeřil otevřenou dlaní H2 uvnitř PU do obličeje vysokou
intenzitou.odchod z HP v pořadku. .

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 06.11.2022 15:55

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342446
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Mašek Jan (89051640)

Klub:

2090091  Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s.

Soutěž:

2022210A2B  I.A třída skupina B

Zápas:

UNION Čelákovice  SK Úvaly ,2022210A2B1403

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  bezohledné kopnutí soupeře zezadu v souboji o míč v
nepřerušené hře. 2. ŽK + ČK  zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře držením protihráče za trup v nepřerušené hře. Odchod z HP bez
problémů.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 06.11.2022 15:56

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342447
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Zajíček Jiří (84010224)

Klub:

2070301  Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

Povltavská FA "B"  Mnichovohradišťský SK ,2022210A1A1405

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, ZJBM jako předposlední bránící hráč podražením
soupeře zezadu v souboji o míč, v nepřerušené hře, mimo pokutové území, cca 3 metry před PÚ. Hráč na kterém byl spachán přestupek
nezraněn a utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 06.11.2022 15:58

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: 07.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342937
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Klub:

2020601  Český lev  Union Beroun, z.s.

Soutěž:

2022210E1A  Krajský přebor starších žáků U15

Zápas:

SK Rakovník  ČLU Beroun ,2022210E1A1406

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 69 odst.1 písm. e) DŘ FAČR – Porušení soutěžního řádu + kontumace podle §36 odst.1
DŔ FAĆR
neoprávněný start hráče H11 Zíma Petr (08021218)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

10 000,-

Poplatek DK:

100,-

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: 10.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342941
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Peroutka Martin (78120258)

Klub:

2020601  Český lev  Union Beroun, z.s.

Soutěž:

2022210E1A  Krajský přebor starších žáků U15

Zápas:

SK Rakovník  ČLU Beroun ,2022210E1A1406

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem §50 odst.3 + §24 odst.1 DŔ FAĆR
Umožnění neoprávněného startu hráče

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

09.05.2023 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: 10.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022342942
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Exner Milan (70060148)

Klub:

2020601  Český lev  Union Beroun, z.s.

Soutěž:

2022210E1A  Krajský přebor starších žáků U15

Zápas:

SK Rakovník  ČLU Beroun ,2022210E1A1406

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem §50 odst.3 + §24 odst.1 DŔ FAĆR
Umožnění neoprávněného startu hráče

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti do:

09.05.2023 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: 10.11.2022

