FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021303833
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Matouš Jan (85030424)

Klub:

2050411  TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Křesetice  Zruč nad Sázavou ,2021215A1A0306

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu,Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest , 71 min. " ty čuráku "V 71 minutě došlo
k podražení útočícího hráče z mého úhlu pohledu těsně před hrací PÚ.Faulujícího hráče jsem potrestal osobním trestem. A nařídil PVK z
místa přestupku. S tímto rozhodnutím hráč č. 11 Matouš Jan rezolutně nesouhlasil a prohlásil to nemyslíš vážně " ty čuráku " Po udělení
OT opustil hrací plochu už bez emocí. Následně na to, jsem konzultoval herní situaci s AR 2, který mě upozornil že k přestupku došlo cca
30 cm v pokutovém území. Nařídil jsem tedy PK, který hosté neproměnili.
Udělen trest zákazu činnosti na 3 SU

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 02.12.2021 13:29

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: 02.12.2021

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2021303432
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Lhoták Tomáš (80011034)

Klub:

2050211  TJ Sokol Malín z.s.

Soutěž:

2021215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Nové Dvory  Malín ,2021215A1A0305

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem podle § 45 odstavec 1 DŘ FAČR "Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám"
Popis přestupku:
Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1 ŽK  40´ Projev nespokojenosti, protestování  kritika AR2 v přerušené
hře bez hanlivých výrazů: "To byl zase ofsajd" 2 ŽK + ČK  44´  Projev nespokojenosti, protestování  kritika AR2 bez hanlivých výrazů "
Další ofsajd, proč to nemávneš. Hráč mě po udělení ČK urazil slovy "čůráku, zmrde"
Udělen trest zákazu činnosti na 3 SU

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 01.12.2021 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: 19.11.2021

