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.17 ze dne 22.11.2022
Přítomni: Martin Havel, Ivo Duchoň, Vilém Lowe, Slavoj Tichý, Jiří Jeníček
Host: Tomáš Turek

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.: DR2022344100
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Havelka Lukáš (84110123)

Klub:

20B0351  Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí, z.s.

Soutěž:

2022210A2A  I.A třída skupina A

Zápas:

KOVOHUTĚ Podlesí  Dynamo Nelahozeves ,2022210A2A1503

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: Protestování a slovní projev nespokojenosti kritika R v přerušené
hře bez hanlivých výrazů slovy "Tohle nebyl žádný faul." 2.ŽK: Protestování a slovní projev nespokojenosti kritika R v přerušené hře bez
hanlivých výrazů slovy "Tak to sakra pískej pořádně."

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 14.11.2022 17:48

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344101
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Zuskin Patrik (85060977)

Klub:

2090191 - MSK Klecany 1921, z.s.

Soutěž:

2022210A2A  I.A třída skupina A

Zápas:

FK Kosoř  MSK Klecany ,2022210A2A1502

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 podražení soupeře zezadu v souboji o míč v
nepřerušené hře. 2.ŽK/ČK  NCH  bezohledné podražení soupeře zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 17:50

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344102
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Musich Patrik (92051516)

Klub:

2090601  TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

TJ Velké Popovice  FC Křivsoudov ,2022210A3D0109

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 89´ 2 ŽK +ČK HD 3  Musich Patrik (92051516) NCH  bezohledné
podražení ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. 1ŽK v 65 min NCH podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené
hře. Vyloučený hráč opustil HP v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 20.11.2022 17:53

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344103
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Procházka Otakar (05030921)

Klub:

2010211  FC Křivsoudov, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

TJ Velké Popovice  FC Křivsoudov ,2022210A3D0109

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 82 min 2 ŽK + ČK HH23 Procházka Otakar (05030921) NCH
bezohledné kopnutí soupeře při skluzu ze předu v souboji o míč v nepřerušené hře. v 78 min 1. ŽK  NCH bezohledné podražení
soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Vyloučený hráč opustil HP v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 20.11.2022 17:54

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

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

Zapsáno dne: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344104
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Byba Yaroslav (91022515)

Klub:

2020531  Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s.

Soutěž:

2022210A3E  I.B třída skupina E

Zápas:

FK Olympie Zdice - SK Tlustice ,2022210A3E0205

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 v 56 min za bezohledné podražení seupeře ze strany v
souboji o míč v nepřerušené hře. 2 ŽK + ČK NCH kdy potrestaný hráč v souboji o míč v nepřerušené hře strčil do H10 do oblasti hrudníku
mírnou intenzitou, od přestupku jsem byl 5 m a dobře jsem ho viděl. Vyloučený hráč vědom si svého přestupku ihned a spořádaně
odešel z HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 17:56

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344105
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Solnář Marek (90072195)

Klub:

2050481  AFK Kácov, z.s.

Soutěž:

2022210A3D  I.B třída skupina D

Zápas:

FC Křivsoudov  AFK Kácov ,2022210A3D0205

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  NCH  zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
držením soupeře za dres v boji o míč v nepřerušené hře. 1. ŽK  NCH  bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v
nepřerušené hře. Hráč opustil HP v klidu.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 14.11.2022 17:57

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344106
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Pavliš Josef (77091206)

Klub:

2080401  Sportovní sdružení Ostrá, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

FC Bílé Podolí  Ostrá ,2022210A3C0206

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 45. minuta  projevy nespokojenosti a protestování bez
hanliivých výrazů slovy ,,za co mi dáváš žlutou 1. ŽK 45. minuta projevy nespokojenosti a protestování bez hanliivých výrazů slovy ,,co to je
za faul tohle'' Technickou zónu opustil spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 14.11.2022 17:59

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344107
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Larva Filip (96120716)

Klub:

2090691  SK Zeleneč, z.s.

Soutěž:

2022210A3C  I.B třída skupina C

Zápas:

SK Zeleneč  ČECHIE VYKÁŇ ,2022210A3C0201

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Ve 32´ HNCH kopnutí špičkou nohy do nohy hráče soupeře v přerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 14.11.2022 18:01

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344108
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Novák Václav (93071531)

Klub:

2070341  Tělovýchovná jednota Sokol Pěčice, z.s.

Soutěž:

2022210A3B  I.B třída skupina B

Zápas:

Sokol Pěčice  SKK Hovorčovice ,2022210A3B0201

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  NCH  Bezohledné podražení ze strany v soubouji o míč v
neřerušené hře. Hráč odešel z HP bez otálení. 1. ŽK  NCH  bezohledné podražení ze zadu v souboji o míč v neřerušené hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 18:03

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344109
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Havel Martin (76100220)

Klub:

20C0491 - FC 05 Zavidov, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FK Hředle  FC 05 Zavidov ,2022210A3A0207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Hrubé nesportovní chování prudké udeření soupeře rukou v přerušené hře do
oblasti hrudníku, což zapříčinilo pád soupeře na zem. Hráč na kterého byl zpáchán přestupek utkání dohrál. Odchod vyloučeného hráče
byl spořádaný.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 13.11.2022 18:04

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344110
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Havel Marek (03080076)

Klub:

20C0491 - FC 05 Zavidov, z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

FK Hředle  FC 05 Zavidov ,2022210A3A0207

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 nesportovní chování  bezohledné podražení soupeře ze strany
v souboji o míč v nepřerušené hře. Druhá ŽK=ČK nesportovní chování  strčení do soupeře v přerušené hře oběma rukama do oblasti
hrudníku s nízkou intenzitou. Odchod vyloučeného hráče byl spořádaný

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 18:06

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344111
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Němec Aleš (96120179)

Klub:

2030141  Sokol Hostouň z.s.

Soutěž:

2022210A3A  I.B třída skupina A

Zápas:

TJ Sokol Mšec  Sokol Hostouň "B" ,2022210A3A0204

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 57' N.CH.  Zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
podražením hráče ze strany při souboji o míč v nepřerušené hře. 2.ŽKČK 75'  N.CH. Bezohledné podražení soupeře ze zadu při souboji
o míč v nepřerušené hře. Odchod vyloučeného hráče z HP spořádaně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

200,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 14.11.2022 18:08

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344112
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Klub:

2080541  Sportovní Klub Sokoleč z. s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Sokoleč  TJ SK Hřebeč ,2022210A1A1508

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 65 odst.2 písm.d) DŘ FAČR
Popis přerušení hry: V 82.minutě utkání na pokyn AR1 utkání přerušeno. AR1 byl během akce polit pivem ze strany od diváků D družstva.
R přerušil hru a sdělil tuto skutečnost HP, ten poté zajistil nápravu a mezi tuto skupinu diváků umístil více pořadatelů

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

300,-

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344191
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Klub:

2080101  FK Litol, mládež z.s.

Soutěž:

2022210C2C  I.A třída staršího dorostu U19 C

Zápas:

FK Litol, mládež  Spartak Průhonice, z.s. ,2022210C2C0108

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 69 odst.1 písm. c ) DŘ FAČR – Porušení soutěžního řádu + kontumace podle §36 odst.1
DŔ FAĆR
Utkání nebylo sehráno, protože hrací plocha UMT Benátky nad Jizerou byla obsazena jiným utkáním.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

0:3

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: 21.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344088
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Lébl Tomáš (10100388)

Klub:

2030471  Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s.

Soutěž:

2022210F2A  I.A třída mladších žáků U13 skupina A

Zápas:

TATRAN / Senomaty  Švermov / Brandýsek ,2022210F2A0204

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 42, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, Brankář domácích měl míč pod kontrolou (držel jej v náručí) a hostující hráč jej podrazil zpředu
(na mokrém terénu podklouzl) bez možnosti hrát míč. Bylo to v souboji o míč. Hostující hráč už nestačil zastavit svůj pohyb. Domácí
brankář po ošetření utkání dohrál. Hostující hráč se po utkání přišel omluvit.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 17:25

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344089
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Habart Jonáš (05070223)

Klub:

20B0431  TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.

Soutěž:

2022210C1A  Krajský přebor staršího dorostu U19

Zápas:

TATRAN SEDLČANY  FK Říčany ,2022210C1A1507

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, V 18 min udělena ČK za zmaření zjevné brankové
možnosti, kdy D1 zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře podražením ze strany bez možnosti hrát s míčem mimo PÚ cca 1 m před
PÚ, za přestupek jsem nařídil PVK, hráč vědom si svého přestupku odešel v pořádku z HP.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 13.11.2022 17:26

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344090
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Nikolajenko Matěj (07090862)

Klub:

2060161 - FK Kralupy 1901,z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

SK / Tatran - FK Kralupy 1901 ,2022210C2A0204

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, Úmyslné kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře mimo boj o míč ( míč
vzdálen od přestupku cca 5m), hráč D utkání dohrál.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 14.11.2022 17:28

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344091
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kraus Tomáš (06100830)

Klub:

2030291  SK KROČEHLAVY, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

SK KROČEHLAVY  Hrdlív / Smečno ,2022210C2A0207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, 92'  ČK Hrubé nesportovní chování, prudké vražení oběma rukama do
hrudníku soupeře (H8) v přerušené hře mimo souboj o míč. Po udělení ČK odešel spořádaně do kabin.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 14.11.2022 17:30

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344092
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Kratochvíl Daniel (05020154)

Klub:

2030151  TJ Sokol Hrdlív, z.s.

Soutěž:

2022210C2A  I.A třída staršího dorostu U19 A

Zápas:

SK KROČEHLAVY  Hrdlív / Smečno ,2022210C2A0207

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, 92'  ČK Hrubé nesportovní chování, prudké vražení oběma rukama do
hrudníku soupeře (D26) v přerušené hře mimo souboj o míč. Po udělení ČK odešel spořádaně do kabin.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 14.11.2022 17:32

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344093
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:

FK Lety  Spartak Rožmitál p/Tř. ,2022210C2D0204

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 44, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, V 83.min udělena ČK za použití
pohoršujících , urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest na adresu protihráče slovy" Vy zmrdi" Hráč tímto reagoval na vstřelenou
branku domácích.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 14.11.2022 17:34

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344094
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Fink Radek (96011366)

Klub:

2080541  Sportovní Klub Sokoleč z. s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Sokoleč  TJ SK Hřebeč ,2022210A1A1508

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 43 odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, ČK  zmaření zjevné brankové možnosti
soupeřova družstva podražením soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře mimo pokutové území D.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 14.11.2022 17:36

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344095
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Hlavatý Jan (84041534)

Klub:

2080541  Sportovní Klub Sokoleč z. s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK Sokoleč  TJ SK Hřebeč ,2022210A1A1508

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ČK  kritika R s hanlivými výrazy slovy:
,,už jděte do prdele a dej mi klidně červenou."

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 000,-

Poplatek DK:

300,-

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344096
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Nerad Petr (94020366)

Klub:

20A0741  Povltavská fotbalová akademie z. s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

SK SPARTAK Příbram  Povltavská FA "B" ,2022210A1A1505

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ČK 56.min. Urážka R v nepřerušené
hře za použití hanlivých výrazů "jdi do prdele, ty si se zbláznil čuráku, jdi se vysrat."

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 5 od 13.11.2022 17:40

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344097
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Geissler Michal (99050153)

Klub:

2070301  Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

Mnichovohradišťský SK  AFK Tuchlovice ,2022210A1A1504

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.1 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  prudké vražení oběma rukama do oblastní hrudníku H14 v přerušené
hře ( oplácení).

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 14.11.2022 17:42

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344098
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Nosek Tomáš (88080431)

Klub:

2030731 - AFK Tuchlovice z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

Mnichovohradišťský SK  AFK Tuchlovice ,2022210A1A1504

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 48, odst.3 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH  prudké udeřené kolenem D9( oplácení ) do oblasti zad v přerušené
hře.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 14.11.2022 17:44

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: 20.11.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022344099
Disciplinární komise  Středočeský kraj

VE VĚCI:
Osoba:

Vokřál Ondřej (02060380)

Klub:

2040731 - FC VELIM, z.s.

Soutěž:

2022210A1A  krajský přebor

Zápas:

TJ Sokol Nespeky - FC VELIM ,2022210A1A1501

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem § 45, odst.2 DŘ FAČR
Červená karta během zápasu, Surová hra, ČK 53min. Surová hra úmyslné podražení soupeře ze předu v nepřerušené hře v souboji o
míč za použití nepřiměřené síly. Podražený hráč nebyl zraněn a utkání dohrál. Vyloučený hráč při odchodu z hrací plochy konstatoval slovy
,, všichni jste viděli píču i ty delegáte.´´

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

300,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 13.11.2022 17:46

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: 20.11.2022

