FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019206725
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čerstvý Lukáš (83100575)

Klub:

6270441  FK Práče, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jezeřany  Práče A ,2018627A1A1303

ROZHODLA TAKTO:
Hráč Čerstvý Lukáš je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky vůči delegovaným osobám podle § 45
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 90´ obdržel ČK, za použtil urážlivého a pohoršujícího výroku vůči HR
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti nepodmíněně na dvě soutěžní utkání
Rozhodnutí DK  žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu 1SU se NEVYHOVUJE

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

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: 21.03.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019206724
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Špaček Jiří (94080033)

Klub:

6270521  TJ SOKOL ŠTÍTARY,spolek

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Štítary  Dyje A ,2018627A2A1206

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 18´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení udeření soupeře do prsou
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání. Zranění
nehlášeno
Rozhodnutí DK  žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu  1SU se NEVYHOVUJE

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

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: 21.03.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019206549
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270571 - SK Vedrovice, z.s.

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Vedrovic pro odhlášení družstva přípravky ze soutěže
ROZHODNUTÍ DK
Klub SK Vedrovice z.s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“)
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) , kterého se dopustil klub tím, že odhlásil své družstvo ze soutěže Okresní soutěž
přípravek sk. B) po rozlosování před započetím soutěže (Jaro 2019)
za což se podle § 69 odst.4) DŘ ukládá trest :
1) vyloučení družstva přípravky ze soutěže
2) peněžitá pokuta 1.900Kč. (disciplinární pokuta)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 )
Současně v souladu s § 38 odst.3) DŘ se s ohledem na soutěž ze které je družstvo vyloučeno a věkovou kategorii se pro příští ročník
nestanovuje soutěž, ve které by případně bylo družstvo oprávněno startovat
Pozn. Rozhodnutím DK není dotčeno rozhodnutí STK v této věci

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 900,-

Poplatek DK:

100,-

ODŮVODNĚNÍ:

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: 21.03.2019

