Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz
Vodárenská 2736/18, Opava, 747 07

Zápis DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS č. 3 ze dne 18.08.2022
Přítomni: pp. Martin Neděla, DiS.; Ing. Stanislav Hartmann; Julius Jadrný; Jaromír Válek; Bc. Josef Jakubec
Omluveni: Hosté: 1)

Rozhodnutí:

Číslo

Soutěž

Číslo utkání

Oddíl

Osoba (ID FAČR)

DŘ FAČR

DR2022329987

III. třída sk. C muži

2022815A2C0206

Hradec n/M "B"

Štencel Jan (01120230)

1 SU nepodmíněně - § 46/1

DR2022330232

Pohár – MUŽI

2022815A3A0301

Hlavnice

oddíl (8050341)

2.000,-Kč pokuta + kontumace utkání - § 56/2

DR2022330224

žádost

Chuchelná

Gargoš Jan (91011410)

vyhovuje se - § 41 (rozhodnutí DK MS KFS)

2)

Podněty odborných/odborným komisí/m OFS Opava:

DK OFS Opava bere na vědomí zápisy VV OFS Opava a odborných komisí OFS Opava, MS KFS, ŘKM FAČR za období 11.08.2022 – 18.08.2022.
DK OFS Opava bere na vědomí doporučení KR OFS Opava ve věci činnosti rozhodčího utkání III. třída sk. C muži č. 2022815A2C0201.

Číslo

Soutěž

Číslo utkání

Oddíl

Osoba (ID FAČR)

DŘ FAČR

DR2022330127

III. třída sk. C muži

2022815A2C0201

Rozhodčí

Gančař Jakub (92082368)

pokuta 200,- Kč - § 58/2

Na základě návrhu Komise rozhodčích OFS (dále jen „KR“) se výše uvedený rozhodčí, jako delegovaná osoba FAČR, trestají finanční pokutou podle § 58 DŘ
(administrativní pochybení ve zprávě o utkání, která jsou podstatná pro řídící orgány soutěže FAČR) ve výši tak, jak je stanoveno u dané osoby. Jedná se o pochybení
vyhodnocená KR v rámci soutěžního ročníku OFS Opava 2021-2022. Splatnost finanční pokuty je do 02.09.2022 (viz webové stránky OFS Opava www.fotbal.cz).

1

Finanční pokutu lze zaplatit osobně v sídle OFS Opava, Vodárenská 2736/18 (u sekretáře či ekonomky OFS) anebo platebním příkazem ve prospěch účtu OFS
Opava č. 246432567/0300 vedený u ČSOB s tím, že osoba jako variabilní symbol uvede svoje identifikační číslo (dále jen „ID“) a do pole poznámka uvede svoje
příjmení a jméno. V případě, že nebude pokuta splacena do doby splatnosti, tak rozhodčí nebude delegován k žádnému soutěžnímu utkání s tím, že se vystavuje dalšímu
postihu podle § 60 DŘ za maření výkonu rozhodnutí FAČR. Podklady o administrativních chybách eviduje KR.
3)

Ostatní:

DK OFS žádá rozhodčí, aby při vyplňování údajů v ZoU se plně soustředili, dále pak, aby věnovali pozornost popisu přestupků při udělení OT-ČK a postupovali v souladu s
metodickým pokynem FAČR č. 2-2022 a dalších (viz https://rozhodci.fotbal.cz/ke-stazeni/p15 ).
DK OFS Opava apeluje na oddíly OFS Opava, aby si řádně plnily povinnosti dle platných norem FAČR a RS OFS Opava pro SR 2022-2023.

DK OFS Opava upozorňuje všechny kluby, že žádost o prominutí zbytku trestu, popř. podmínky musí být doručena do 12:00 hod. dne zasedání DK OFS Opava.
Proti tomuto Rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení (doručením se rozumí zveřejnění rozhodnutí DK OFS Opava na webové stránky svazu), a to k orgánu dle ust. § 75 odst. 2
DŘ FAČR (VV OFS Opava). Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. § 107 odst. 1 DŘ FAČR.
Odůvodnění Rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 1 DŘ FAČR.
Uložené pokuty a poplatky za projednání, ve výši 150,-Kč kategorie muži a 100,-Kč kategorie mládež, budou fotbalovým klubům zahrnuty do sběrné fakturace za daný kalendářní měsíc.

Příští zasedání DK OFS Opava bude dne 25.08.2022 v sídle OFS Opava, Opava, Jaktař, Vodárenská 2736/18, 747 07.
V Opavě dne 18.08.2022

Martin Neděla, DiS., v.r.
Předseda DK OFS
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