FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2017151773
Disciplinární komise  Břeclav

VE VĚCI:
Osoba:

Zoubek Petr (72030907)

Klub:

6240531 - TJ SOKOL STAROVICE

Soutěž:

2017624A2B  III.třída muži, sk. B

Zápas:

Starovice - Popice ,2017624A2B1308

ROZHODLA TAKTO:
Člen realizačního týmu Zoubek Petr, ID FAČR: 72030907 (dále také jen „účastník řízení“), je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující,
urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle ust. § 45 odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „DŘ FAČR“), který spáchal dne 17.11.2017 v soutěžním utkání III. třída muži, sk. B, 6240531 (Starovice) – 6240461
(Popice), číslo utkání: 2017624A2B1308, a to tím, že byl vykázán podle Pravidel fotbalu, když v průběhu poločasové přestávky soutěžního
utkání, jako vedoucí družstva, použil urážlivý výrok vůči delegované osobě, za což se účastníku řízení, podle ust. § 45 odst. 1 DŘ FAČR ve
spojení s ust. § 24 DŘ FAČR, ukládá disciplinární trest zákaz vykonávání všech funkcí na 2 soutěžní utkání a současně dle ust. § 45 odst.
1 DŘ FAČR ve spojení s ust. § 20 DŘ FAČR se ukládá disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 500, Kč.
Dle ust. § 20 odst. 8 DŘ FAČR se povinnost k úhradě peněžité pokuty ukládá společně a nerozdílně pachateli (účastníku řízení) i klubu,
jehož členem byl v době spáchání účastník řízení (6240531  Starovice).
Poplatek za projednání věci v I. stupni ve výši 150, Kč bude zaúčtován na sběrnou fakturu klubu, jehož členem byl v době spáchání
pachatel  účastník řízení (6240531  Starovice).

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 2 od 23.11.2017 16:00

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: 23.11.2017

