FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298587
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Kalfiřt Jakub (87101956)

Klub:

2050031  Sportovní klub Církvice z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Církvice  Kaňk ,2021215A1A1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 odst. 1  Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným
osobám.Udělen trest zákazu činnosti na 4 SU.
Odůvodnění:
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
 "Ty zmrde, podívej se, jak to kurvíš!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 4 od 12.10.2021 17:44

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 12.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021298586
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vokoun Radek (83082001)

Klub:

2050141  Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z. s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Církvice  Kaňk ,2021215A1A1103

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 odst. 2  Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.
Udělen trest zákazu činnosti na 3 měsíce.
Odůvodnění:
Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
 urážka rozhodčího v přerušené hře s hanlivým (urážlivým) výrazem  "Ty čuráku! Ty zmrde! Ty demente! Na co tady seš? Akorát to kurvíš!"

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

13.01.2022 23:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti 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. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 12.10.2021

