FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2018163537
Disciplinární komise  Tachov

VE VĚCI:
Osoba:

Friedenberger Karel (74051515)

Soutěž:

2017327A1A  TaNET  Okresní přebor mužů

Zápas:

Bezdružice A  Kšice ,2017327A1A2602

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 58/2 a § 58/3b DŘ FAČR "Administrativní pochybení delegované osoby".
Popis přestupku:
Jmenovaný byl delegován KR jako hlavní rozhodčí výše uvedeného utkání. Do zápisu o utkání uvedl, že po utkání byl v kabině rozhodčího
fyzicky napaden úderem pěstí vedoucím družstva Bezdružice A. Na žádost jmenovaného byla povolána PČR, která tento incident
vyšetřovala.
V neděli 17.6.2018 jmenovaný informoval sekretáře OFS, kterému popsal situaci tak, jak je uvedena v ZoU. V pondělí 18.6.2018 při
telefonickém rozhovoru znovu stejně popsal incident předsedovi DK OFS Tachov.
V pátek 22.6.2018 informovala PČR  OO K.Lázně předsedu DK o ukončení vyšetřování a odložení případu, protože jmenovaný změnil
výpověď. Jmenovaný se prý lekl prudkého pohybu VD a sám se udeřil o vstup do koupelny. Způsobil si tím tržnou ránu u pravého oka.
DK v jednání jmenovaného spatřuje:
1) porušení DŘ § 58/2  úmyslně nesprávně uvedl popis přestupku do ZoU
2) porušení DŘ § 53/3b  úmyslně křivě svědčil před orgány FAČR.
KR OFS Tachov z tohoto důvodu předala rozhodčího DK s návrhem na zahájení disciplinárního řízení.
DK trestá rozhodčího zákazem výkonu funkce rozhodčího na 12 měsíců od 25. 06. 2018.

UDĚLENÉ TRESTY:

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi 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. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 25.06.2018

