FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207818
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Březina Jiří (90041264)

Klub:

6270291 - TJ Konice z.s.

Soutěž:

2018627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Těšetice ,2018627A3A1404

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 70´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení do soupeře v přerušené hře Soupeř utkání dohrál
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 01.04.2019 14:29

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207817
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Čonka Rudolf (81061902)

Klub:

6270401 - TJ Olbramovice z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Troskotovice - Olbramovice A ,2018627A2B1602

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 35¨ obdržel 1 ŽK´ a 75´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- zakopnutí míče v přerušené hře ,
- držení protihráče za dres
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 01.04.2019 14:15

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207792
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kadlečík Milan (92060532)

Klub:

6270731  Sokol Litobratřice, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice A  Dobšice B ,2018627A1A1603

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 40' obdržel 1 ŽK´ a v téže min obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
- 2x kritiku HR bez hanlivých výrazů
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 31.03.2019 13:58

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207802
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Koukal Zdeněk (99091054)

Klub:

6270411 - FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s.

Soutěž:

2018627A2B  Znojemské pivo III. třída skupina B

Zápas:

Horní Kounice B  Oleksovice ,2018627A2B1607

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 71 obdržel 1 ŽK´ a 87´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- kritiku HR bez hanlivých výrazů ,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 01.04.2019 14:05

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207820
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Ondrák Petr (97031443)

Klub:

6270771  Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Chvalovice  Štítary ,2018627A2A1604

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 70¨ obdržel 1 ŽK´ a 72´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
- bezohledné podražení soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč
 nesportovní chování  simulování pádu
za což se podle § 46, odst. 1) DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 01.04.2019 14:37

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207819
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Řezáč Zbyněk (94061708)

Klub:

6270691  TJ Těšetice, spolek

Soutěž:

2018627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Konice  Těšetice ,2018627A3A1404

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „FAČR“),
když v 70´ obdržel ČK za HNCH tělesné napadení prudké vrážení do soupeře v přerušené hře (oplaceni) Soupeř utkání dohrál
za což se podle § 48/1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 01.04.2019 14:34

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: 04.04.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019207995
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Záděra Zdeněk (69020606)

Klub:

6270731  Sokol Litobratřice, z.s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Litobratřice A  Dobšice B ,2018627A1A1603

ROZHODLA TAKTO:
Je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 46 odst. 2
Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
Když jako trenér byl vykázán z lavičky náhradníků, protože o poločasové přestávce vyhrožoval HR s použitím vylugárního výrazu a byl již
předtím na své nevhodné chování upozorněn
za což se podle § 42, odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákazu výkonu funkce trenéra a zákaz pobytu na lavičce
pro příslušníky družstva na 6 soutěžních utkání a peněžitá pokuta ve výši 1.500,Kč.
Dle § 20 odst. 6 a 8 DŔ uloženou pokutu je fyzická osoba povinna uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí. Současně
se ukládá povinnost klubu k uhradě společně a nerozdílně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

14.05.2019 00:00

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: 04.04.2019

