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DK SKFS dle § 89 odst. 2 písmena a) DŘ FAČR zahajuje disciplinární řízení
DOSPĚLÍ
Kala Jakub
ID 98111348 /Tuchlovice/ - č. utkání 2018210A1A0501
Pinkas Josef
ID 89080081 /Hřebeč/
- č. utkání 2018210A1A0501
Mrázek Lukáš
ID 82061521 /N. Strašecí/ - č. utkání 2018210A1A0507
Kostka Jakub
ID 83111448 /Doksy/
- č. utkání 2018210A2A0507
Richard Radek
ID 97100885 /Čáslav/
- č. utkání 2018210A2B0505
Pečínka Vít
ID 90051089 /Rejšice/
- č. utkání 2018210A2B0508
Jeřábek Jan
ID 90120892 /Vraný/
- č. utkání 2018210A3A0303
Ben Hajd Abdellatif Makram ID 91102221 /Tn Rakovník/ - č. utkání 2018210A3A0303
Macko Lukáš
ID 91061941 /Dobrovice/ - č. utkání 2018210A3B0306
Musil Miloslav
ID 80100659 /Zruč/
- č. utkání 2018210A3C0301
Fořt Jan
ID 85081207 /Pátek/
- č. utkání 2018210A3C0307
Baran Marek
ID 95011806 /Pátek/
- č. utkání 2018210A3C0307
Rejthárek Michal
ID 80021049 /Vrdy/
- č. utkání 2018210A3C0307
Jandák Pavel
ID 93121190 /Miřetice/
- č. utkání 2018210A3D0307
Přitasil Vojtěch
ID 97021011 /Miřetice/
- č. utkání 2018210A3D0307
Rosenkranz Petr
ID 79121083 /Lety/
- č. utkání 2018210A3E0307
DOROST
Třeska Vojtěch
Tauchman Radek
Žolták Tomáš

ID 00100892 /Zichovec/
ID 00090020 /Klíčany/
ID 02040988 /Klecany/

- č. utkání 2018210C2A0303
- č. utkání 2018210C2A0306
- č. utkání 2018210C2A0306

DK SKFS dle § 89 odst. 2 písmena b) DŘ FAČR zahajuje disciplinární řízení
SK Nový Knín 20B0271 – porušení povinností pořadatelské služby. Č. utkání 2018210A3E0304
N. Knín – Choteč ze dne 08.09.2018.
Stracený Jiří ID 7911011 /trenér/ SK Nový Knín 20B0271 - vykázání z TZ za urážlivé výroky
na R slovy: "Ty jsi ale sráč!" Technickou zónu nechtěl opustit, až na pokyn vedoucího družstva
odešel z technické zóny. Po skončení utkání se vykázaný trenér rozeběhl na HP proti R, a opět
urazil R slovy: "Zmrdi, to si děláte prdel!" Těsně před R běsnícho trenéra zadržel vedoucí
družstva domácích.
Dále při odchodu všech rozhodčích k automobilu úmyslně přišlápl nohu AR1 v oblasti nártu.
Č. utkání 2018210A3E0304 N. Knín – Choteč ze dne 08.09.2018.
Váňa Michal ID 84090102 /trenér/ Zruč nad Sázavou 20050411 - Při odchodu z hrací plochy po
konci utkání přiběhl k R, který stál cca 10 m od pomezní čáry ještě v prostoru hřiště a ze
vzdálenosti 1 metr na něj vykřikoval "vy zmrdi, co jste to tady pískali". Poté byl odveden
pořadatelskou službou, do kabiny hostí. Č. utkání 2018210A3C0301 Hlízov – Choteč ze dne
09.09.18.

Holas Rostislav ID 7921463 /oddílový AR/ TJ Křinec 2080251 - 55´ na základě nevhodného
chování a vměšování do rozhodnutí rozhodčího byl R oddílový AR vyměněn
1. napomínání AR2: 52´- po vstřelení branky domácího družstva vstup AR2 na hrací plochu s
tím, "za co dáváš brankaři hostí OT -ŽK (ŽK udělena za NSCH H hostí (brankář) č.1 za kritiku R
"tak už to pískej pořádně), když R žádal brankaře aby se otočil, aby viděl jeho číslo, asistent AR2
to kritizoval slovy" co by asi měl mít za číslo"
2. napomínání a výměna AR2 - 55´po další brance domácího mužstva, kdy probíhal souboj o míč
v PÚ hostí( hráč domácích vedl míč zprava v PŮ směrem k brance a z pravé strany s ním sváděl
souboj hráč hostí), po kterém hráči domácích vstřelili branku. AR2 - nevhodné chování, vstup do
hrací plochy, se slovy "tys to neviděl, to držení", a mával praporkem. Byl upozorněn na své
chování a na své úkoly, že jestli se chování nezmění tak bude vyměněn. Na to odpověděl, že bude
signalizovat co bude chtít, a ať ho R teda vymění. Na to byl vyměněn a nahrazen. Při odchodu z
hrací plochy, u lavičky hostí hodil R praporek do náruče, se slovy " na tady to máš" Poté opustil
prostor hřiště.
Č. utkání 2018210E2B0304 Velim – Křinec ze dne 08.09.18.

Proti rozhodnutí DK SKFS je možno podat odvolání k ORK SKFS do 7 dnů ode dne
doručení (zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí
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předseda DK SKFS

Dagmar Ž á k o v á
sekretář DK SKFS

