Zápis DK č. 26

Disciplinární komise OFS Příbram

30.5.2019

Složení: Petr Kyselý, Vlastimil Sváda, Mgr. Pavel Chán, Tomáš Kyselý
Hosté: Hadraba Jan – STK

1/Dis ipli ár í ko ise projed ala přeči y uvede é íže:
201821BA2A2305

SK JINCE 1921, z.s. – TJ Stará Huť, z.s.

Dne: 25. 5. 2019

Kuthan Pavel – Jince 1921
ID 85072201
P ečin: Urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám
Rozhodnutí DR2019216528: DK zastavuje závodní činnost na 4 měsíce dle D § 45/2 od 26.5.2019.

201821BA2A2303

TJ Sokol Nečín, z.s. – TJ Spartak Rožmitál p. T. B, spolek
Spartak Rožmitál p. T.
P ečin: Nenastoupení družstva k utkání

Dne: 25. 5. 2019

ID 20B0421

Rozhodnutí DR2019216530:
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BA2A2303 TJ Sokol Nečín, z.s.
- TJ Spartak Rožmitál p. T. B, spolek. v poměru 3:0 a p iděluje 3 body členskému klubu TJ Sokol Nečín,
z.s. dle D § 56/2 a D § 36/1. Zároveň ukládá členskému klubu TJ Spartak Rožmitál p. T. B, spolek
finanční pokutu ve výši 5000,- Kč dle D § 20/2e a RMS čl.36/3b.

201821BC1A1801

Petrovice/Krásná Hora – Pičín/Obecnice
Pičín/Obecnice
P ečin: Nenastoupení družstva k utkání

Dne: 26. 5. 2019

ID 20B0331

Rozhodnutí DR2019216531:
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BC1A1801 Petrovice/Krásná Hora - TJ Spartak
Pičín/Obecnice. v poměru 3:0 a p iděluje 3 body členskému klubu Petrovice/Krásná Hora dle D § 56/2 a
D § 36/1. Zároveň ukládá členskému klubu Pičín/Obecnice finanční pokutu ve výši 1500,- Kč dle D §
20/2e a RMS čl.36/3d.

201821BC1A1802

SK B eznice 1918, z.s. – Dolní Hbity/Zduchovice
Dolní Hbity/Zduchovice
P ečin: Nenastoupení družstva k utkání

Dne: 25. 5. 2019

ID 20B0071

Rozhodnutí DR2019216532:
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BC1A1802 SK B eznice 1918, z.s. - Dolní
Hbity/Zduchovice. v poměru 3:0 a p iděluje 3 body členskému klubu SK B eznice 1918, z.s. dle D § 56/2
a D § 36/1. Kontumace bez finanční pokuty z důvodu vyhlášení karantény krajskou hygienickou stanicí.

2/ Předvolá í a příští zasedá í DK OFS Pří ra
DK OFS Pří ra zve v souladu s § 9 DŘ a svoje příští zasedá í ko a é . červ a
íst osti Sokolov y v Pří ra i ásledují í čle y FAČR:

9 od 15:00 v zaseda í

Chmel Jaroslav - ID 99020158 – delegovaný hlavní rozhodčí v utkání č. 201821BA3B1903 TJ Krásná
Hora n. Vlt. B – TJ Vltavan H íměždice B, z.s.
Hübner Jakub - ID 93052280 – kapitán TJ Vltavan H iměždice a vyloučený hráč v utkání č.
201821BA3B1903 TJ Krásná Hora n. Vlt. B – TJ Vltavan H iměždice B
Krtek Roman - ID 72111126 – vedoucí domácího družstva v utkání č. 201821BA3B1903 TJ Krásná Hora
n. Vlt. B – TJ Vltavan H íměždice B
Upozornění: nedostaví-li se ádně p edvolaný účastník bez ádné a důvodné omluvy na zasedání
disciplinárního orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti dle D § 91/4. Dále bude
potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou dle D § 61.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí DK se může účastník ízení odvolat dle § 106, odst. 1 D FAČR do 7
dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS P íbram. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uve ejnění na
ú ední desce FAČR dle § 74 D FAČR
Za DK OFS P íbram: Kyselý Petr, p edseda
Zapsal: Kyselý Tomáš

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019216528
Disciplinární komise  Příbram

VE VĚCI:
Osoba:

Kuthan Pavel (85072201)

Klub:

20B0041 - SK JINCE 1921, z.s.

Soutěž:

201821BA2A  III. třída sk. A

Zápas:

SK JINCE 1921, z.s.  TJ Stará Huť, z.s. ,201821BA2A2305

ROZHODLA TAKTO:
DK zastavuje závodní činnost na 4 měsíce dle DŘ § 45/2 od 26.5.2019.
Zpráva RO: Popis vyloučení: D10 Kuthan Pavel  v 19. minutě po souboji spoluhráče s protihráčem dal najevo svou nespokojenost s
mým posouzením souboje slovy: "proč to nepískáš, do prdele?", za což jsem ho napomenul ŽK. V 73. minutě po souboji s protihráčem
na polovině hřiště, který se před něj tělem natlačil, dal najevo svou nespokojenost s mým verdiktem, když na mě zakřičel: "tak to pískej,
vole", za což jsem ho napomenul 2. ŽK a následně ze hry vyloučil. Hráč na vyloučení reagoval zcela nepochopitelně a neadekvátně, když
mi ještě před odchodem z HP začal sprostě nadávat: "ty čuráku zasranej, já jsem věděl, že jsi zrmd tlustej a vožralej". Tyto urážky
několikrát zopakoval při odchodu z HP a následně přidal výhrůžky: "ty zrmde tlustej, já si na tebe počkám." Když opustil HP, svlékl si dres
a sednul si na střídačku mužstva a odmítal opustit technikou zónu a dál pokračoval v hrubých urážkách a výhrůžkách: "zmrde, čuráku a
vožralo. Počkej po zápase. Ty odsud neodjedeš." Teprve po mém upozornění kapitánovi a jeho následné domluvě TZ opustil, ale v
urážkách pokračoval: "To je zmrd." Po skončení utkání se již choval slušně, ale snažil se ke mě přes pořadatelskou službu přiblížit a stále
se mě ptal, za co a jak jsem si ho mohl dovolit vyloučit, a že je zvědavý, co napíšu do zápisu o utkání. Když jsem mu odvětil, že všechno,
opět mě slovně napadnul, že jsem ožralej.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

25.09.2019 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: 30.05.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019216530
Disciplinární komise  Příbram

VE VĚCI:
Klub:

20B0421  TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek

Soutěž:

201821BA2A  III. třída sk. A

Zápas:

TJ Sokol Nečín, z.s.  TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem B, spolek ,201821BA2A2303

ROZHODLA TAKTO:
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující disciplinární přečin nenastoupení
členského klubu:
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem B, spolek k soutěžnímu utkání III. třídy sk. A č. 201821BA2A2303 TJ Sokol Nečín – TJ Spartak
Rožmitál pod Třemšínem B, spolek v souladu s § 7 odst. 1 písm. d) SŘ FAČR.
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BA2A2303 TJ Sokol Nečín, z.s.
 TJ Spartak Rožmitál p. T. B, spolek. v poměru 3:0 a přiděluje 3 body členskému klubu TJ Sokol Nečín, z.s.dle DŘ § 56/2 a DŘ § 36/1.
Zároveň ukládá členskému klubu TJ Spartak Rožmitál p. T. B, spolek
finanční pokutu ve výši 5000, Kč dle DŘ § 20/2e a RMS čl.36/3b.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR 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: 30.05.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019216532
Disciplinární komise  Příbram

VE VĚCI:
Klub:

20B0071  TJ Sokol Dolní Hbity

Soutěž:

201821BC1A - OP dorostu

Zápas:

SK Březnice 1918, z.s.  Dolní Hbity/Zduchovice ,201821BC1A1802

ROZHODLA TAKTO:
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující disciplinární přečin nenastoupení
členského klubu
Dolní Hbity/Zduchovice k soutěžnímu utkání Okresního přeboru dorostu č. 201821BC1A1802 SK Březnice 1918, z.s.– Dolní
Hbity/Zduchovice v souladu s § 7 odst. 1 písm. d) SŘ FAČR.
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BC1A1802 SK Březnice 1918, z.s.  Dolní Hbity/Zduchovice. v poměru 3:0 a
přiděluje 3 body členskému klubu SK Březnice 1918, z.s. dle DŘ § 56/2 a DŘ § 36/1. Kontumace bez finanční pokuty z důvodu vyhlášení
karantény okresní hygienickou stanicí.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR 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: 30.05.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019216531
Disciplinární komise  Příbram

VE VĚCI:
Klub:

20B0331  TJ Sokol Pičín z.s.

Soutěž:

201821BC1A - OP dorostu

Zápas:

Petrovice/Krásná Hora  Pičín/Obecnice ,201821BC1A1801

ROZHODLA TAKTO:
DK souhlasí s návrhem STK a kontumuje utkání č. 201821BC1A1801 Petrovice/Krásná Hora  TJ Spartak Pičín/Obecnice. v poměru 3:0 a
přiděluje 3 body členskému klubu Petrovice/Krásná Hora dle DŘ § 56/2 a DŘ § 36/1. Zároveň ukládá členskému klubu Pičín/Obecnice
finanční pokutu ve výši 1500, Kč dle DŘ § 20/2e a RMS čl.36/3d.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

1 500,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

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: 30.05.2019

