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V Ústí nad Labem 15.3. 2018
Řádné zasedání DK ÚKFS ze dne 15.3. 2018
Dospělí
..........................................................................................................................................................................................
Krajský přebor:
jméno příjmení
klub
výše trestu
Martin Fejfar
FK Jiskra Modrá
3 SU dle DŘF § 42
..........................................................................................................................................................................................
Kluby
Návrh STK podle § 7, odst. 2, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi FK ČECHIE Hrušovany z.s (4220461)
k projednání disciplinárního přečinu odhlášení družstva dorostu ze soutěže s návrhem na uložení disciplinárního
trestu vyloučení družstva ze soutěže a uložení peněžité pokuty.
Na základě návrhu STK rozhodla DK podle § 69, odst. 3, DŘ FAČR a vyloučila družstvo FK ČECHIE Hrušovany z.s
ze soutěže C2B 1.A třída dorostu a dále podle RMS písm. 7, odst. d, udělila peněžitou pokutu ve výši 25 000,- Kč
..........................................................................................................................................................................................
podmínečné odložení zbytku trestu
Patrik Jánošík
FK Tatran Kadaň
žádosti vyhověno s podmínkou na 2 měsíce
..........................................................................................................................................................................................
Funkcionáři
jméno příjmení

klub

Michal Slabý

FK Litoměřicko

výše trestu

Upuštěno od potrestání na základě videa (TVCOM). Popis disciplinárního provinění uvedený v ZOU nesouhlasí
s děním na hrací ploše.
..........................................................................................................................................................................................
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.
emailové adresy: dk@ukfs.cz ; ukfs@ukfs.cz
Kluby mají za povinnost sledovat oficiální webové stránky FAČR –
http://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=285
Příští zasedání se bude konat 22. 3. 2018
Zdeněk Vaňkát v. r. předseda DK ÚKFS
Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

