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DK SKFS dle § 89 odst. 2 písmena a) DŘ FAČR zahajuje disciplinární řízení
DOSPĚLÍ
Hruška Lukáš
Beneš Lukáš
Bezkočka Josef
Sejtarija Sedan
Hrdina Ondřej
Kohl Jan
Baran Marek
Kupka Jaromír
Štěpán Petr

ID 85111713 /Poděbrady/
ID 9200863 /N. Strašecí/
ID 88032050 /Klíčany/
ID 9432364 /Libušín/
ID 90040417 /Libčice/
ID 99041172 /Benátky/
ID 95011806 /Pátek/
ID 88072249 /B. Podolí/
ID 82010086 /Lety/

- č. utkání 2018210A1A0602
- č. utkání 2018210A1A0603
- č. utkání 2018210A1A0606
- č. utkání 2018210A1A0608
- č. utkání 2018210A3B0403
- č. utkání 2018210A3B0405
- č. utkání 2018210A3C0402
- č. utkání 2018210A3C0403
- č. utkání 2018210A3E0402

DOROST
Červenka Jakub
Míka Michal
Hradec Daniel
Vinický Martin
Špimr Ondřej

ID 01010216 /Říčany/
ID 02080203 /Říčany/
ID 03020691 /Kosmonosy/
ID 03060300 /Brandýs/
ID 00060508 /Jince/

- č. utkání 2018210C1A0601
- č. utkání 2018210D1A0601
- č. utkání 2018210D1A0608
- č. utkání 2018210C2B0405
- č. utkání 2018210C2D0401

DK SKFS dle § 89 odst. 2 písmena b) DŘ FAČR zahajuje disciplinární řízení
Kubeš Pavel ID 77090259 /oddílový AR/ Klecany 2090191 - zbaven funkce za opakovaný
projev NCH směrem k R. bez hanl. výroků "Tak to pískej!" Č. utkání 2017210C2A0306 Klíčany
– Klecany ze dne 09.09.2018
Kahle Rudolf ID 7040605 /trenér/ Průhonice 20A0411 - vykázání z TZ za neuposlechnutí
pokynu R. V přerušené hře trenér opustil technickou zónu směrem k HP a hlasitě křičel na R
"začni to pískat konečně normálně a začni dávat karty", poté byl trenér R společně a AR1
upozorněn na nevhodnost svého chování a bylo mu sděleno, že si sedne na lavičku pro
náhradníky a že se bude chovat korektně. Tento pokyn mu byl sdělen z důvodu nevhodnosti jeho
chování a z důvodu, že již v technické zóně stojí vedoucí družstva domácích, který do té doby - i
v danou dobu - se vůbec vůči všem rozhodčím ani k jiným osobám nijak neprojevoval a choval se
naprosto klidně. Trenér pokynu R neuposlechl, se slovy "já si nikam sedat nebudu!". R i AR1 ho
ještě dvakrát upozornili, že pokynu k usednutí na lavičku má uposlechnout, jinak bude vykázán z
technické zóny. Jelikož tyto upozornění nerespektoval, byl vykázán z technické zóny. Po
vykázání z technické zóny ji nechtěl opustit se slovy k R "co si to dovoluješ na mě ukazovat
prstem?!". Až po výzvě rozhodčího k hlavnímu pořadateli, aby sjednal nápravu trenér sám
technickou zónu opustil se slovy "já si jdu stěžovat k DFA" a opustil i prostor hřiště.
Č. utkání 2018210A1A0608 Průhonice – Tochovice ze dne 16.09.18
Klečák Petr ID 75090528 /asistent 1/ Družec 2030101 – vykázán z TZ - po vstřelení branky na
3:0 vběhl cca 5metrů do hřiště se slovy "tak snad odpískáte ofsajd". TCHZ opustil až na třetí
pokyn. Č. utkání 2018210A3A0402 Unhošť – Družec ze dne 16.09.2018.

Rybka Miroslav ID 48110004 /trenér/ U. Janovice 2050341 - po skončení utkání slovně urážel
R výrokem " Ty mi nelez na oči ty zmrde". Č. utkání 2018210A3C0405 U. Janovice – Sokoleč ze
dne 16.09.18
Ferkl Jaromír ID 68090632 /trenér/ Říčany 2090441 – vykázán z TZ za kritiku R v přerušené
hře s hanlivým výrazem běžte už do prdele a už se na to vyserte. Po vykázání trenéra hostí šel za
AR2 a kritizoval výroky rozhodčích AR1 a AR2 slovy nauč se mávat a nauč se pravidla a všichni
se na to vyserte! Č. utkání 2018210D1A0601 P. Mělník – Říčany ze dne 16.09.18
Čuřík Lukáš ID 00030182 /hráč/ Říčany 2090441 - pokřikoval z tribuny směrem k AR1 slovy:
Ty si vypatlanej, ty už si nezapískáš zmrde. Po odchodu z tribuny vyhrožoval AR1: já si na tebe
počkám a rozbiju ti hubu! Č. utkání 2018210D1A0601 P. Mělník – Říčany ze dne 16.09.18
Maxa Martin ID 74090740 /asistent 1/ Červený Újezd 20A0041 - Po skončení utkání urážel R
"Vy jste to pěkně zkurvili sráčové". Č. utkání 2018210D1A0604 Velim – Č. Újezd ze dne
16.09.18.
Král David ID 99050161 /trenér/ Červený Újezd 20A0041 - po skončení utkání urážel R "Vy
jste to zkurvili čůráci.“ Č. utkání 2018210D1A0604 Velim – Č. Újezd ze dne 16.09.18.

DK SKFS dle § 97 DŘ FAČR předvolává na zasedání dne 20.09.18 od 15.00
Hrdlík Pavel ID 74080018 /Hl. pořadatel/ - 2060221 - TJ AFK ELETIS LUŽEC
Novák Libor ID 79071066 /vedoucí/ - 2070081 - FK Dobrovice "B"
Kortanová Marie ID 93102180 /AR/

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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