FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300863
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050331 - TJ Star Tupadly, z.s.

Soutěž:

2021215A2A  Kutnohorská Stříbrná 11°  III. třída

Zápas:

Červené Janovice  Tupadly B ,2021215A2A1301

ROZHODLA TAKTO:
STK doporučuje kontumaci zápasu. Utkání nehráno z viny klubu TJ Star Tupadly B. Hosté se po omluvě nedostavili. Navrhujeme
kontumaci pro porušení SŘ § 7, čl. 1, odst. d), a pokuty dle DŘ, ČÁST DRUHÁ, ZVLÁŠTNÍ ČÁST, § 56, čl.2, a v souladu s RS, Příloha č. 3,
čl. 2, odst. b)  500, Kč. a odst. c)  1500, Kč

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

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 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: 27.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300837
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Špičák Jakub (92070007)

Klub:

2050251  Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Sedlec - Paběnice ,2021215A1A1307

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 46 odstavec 1 DŘ FAČR "Vyloučení pro druhé napomenutí"
udělen trest na 1 SU.
odůvodnění  Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK nesportovní chování  projev nespokojenosti,
protestování – kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů ,,To byl snad faul ne? Proč to nepískáš?!" 2.ŽK ČK úmyslné podražení
soupeře ze strany při slibně se rozvíjející akci soupeře

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 27.10.2021 14:55

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: 27.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300839
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Agh Martin (77021544)

Klub:

2050261  Sokol Potěhy z.s.

Soutěž:

2021215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Kačina  Potěhy ,2021215A3A0205

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 48 odst. 2  Tělesné napadení. Udělen trest zákazu činnosti na 10 soutěžních
utkání.
Odůvodnění:
V 74.minutě udělil HR ŽK za strčení do protihráče v přerušené hře. Hráč hostí po odpískání strčil oběma rukama do protihráče, který
upadl na zem. Následně v téže minutě udělil HR 2.ŽK+ČK za HNCH  urážka HR slovy "Ty čůráku!" Na to vyloučený hráč reagoval tak, že
míč, který držel v rukách prudce hodil zhruba ze vzdálenosti jednoho metru po osobě HR. Míč HR nezasáhl z důvodu uhnutí.
DK trestá napadení HR s přihlédnutím k výše uvedeným přitěžujícím okolnostem.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 10 od 27.10.2021 00:00

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: 27.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300982
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Růžička Dominik (01090470)

Klub:

2050361  Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.,s.

Soutěž:

2021215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Vrdy B - Horky ,2021215A3A0105

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 48 odst. 1  Tělesné napadení. Udělen trest zákazu činnosti na jeden měsíc.
Odůvodnění:
Hráč vyloučen za prudké udeření rukou do hrudě v přerušené hře, kdy byl na něho odpískán faul. Následně rychle vstal a prudce udeřil
hráče hostí Vondráčka rukou do hrudě.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

18.11.2021 00:00

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: 28.10.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021300981
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vondráček Martin (82121055)

Klub:

2050071  Tělovýchovná jednota Slovan Horky z.s.

Soutěž:

2021215A3A  Kutnohorská Stříbrná 11°  IV. A

Zápas:

Vrdy B - Horky ,2021215A3A0105

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 48 odst. 1  Tělesné napadení. Udělen trest zákazu činnosti na 6 soutěžních utkání.
Odůvodnění:
Hráč byl vyloučen za prudké udeření soupeře rukou do prsou v přerušené hře. Hráč tak reagoval na jemu odpískaný faul na hráče
domácích č.18 Růžičku Dominika, který po faulu vstal a faulujícího kráče udeřil do hrudě a ten mu to odplatil. Po udělení ČK začal HR
nadávat do zmrdů a čuráků.
Při trestání hráče bylo přihlédnuto k následnému vulgárnímu chování hráče směrem k HR.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 6 od 28.10.2021 13:23

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: 28.10.2021

