OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
RAKOVNÍK

Husovo náměstí 128, Rakovník 269 01
Mobil: +420 723 450 562
E-mail: sekretar@ofsrakovnik.cz
Web: www.ofsrakovník.cz

Bankovní spojení: KB, č. ú.: 107 – 4575130277/0100
IČ: 01508342
DIČ: CZ01508342

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
tel.: 603 201 968

e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 28 ze dne 4.7. 2019 SR 2018/2019

145/18-19 TJ Sokol Mšec, OP mladších žáků, kontumace utkání č. 201821CF1B1001 3:0 ve prospěch TJ Roztoky
z důvodu nenastoupení k soutěžnímu utkání, § 36/1, DŘ FAČR
146/18-19 TJ Tatran Rakovník B, OP starších přípravek, kontumace utkání č. 201821CG1B0102 3:0 ve prospěch
TJ Šanov z důvodu nevyplnění zápisu domácím mužstvem, § 36/1, DŘ FAČR
147/18-19 TJ Tatran Rakovník A a TJ Tatran Rakovník B, OP staších přípravek, oboustranná kontumace utkání č.
201821CG1B1104 z důvodu nevyplnění zápisu o utkání, § 36/4, DŘ FAČR
148/18-19 TJ Sokol Nové Strašecí, OP starších přípravek, kontumace utkání č. 201821CG1C0103 3:0 ve prospěch
TJ Čistá z důvodu nevyplnění zápisu domácím mužstvem, § 36/1, DŘ FAČR
149/18-19 SK Lány, OP starších přípravek, kontumace utkání č. 201821CG1C1004 3:0 ve prospěch TJ Čistá
z důvodu nenastoupení k soutěžnímu utkání, § 36/1, DŘ FAČR

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění
tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220062
Disciplinární komise  Rakovník

VE VĚCI:
Soutěž:

201821CF1B  OP mladších žáků  nadstavba A (o 1.  6. místo)

Zápas:

TJ Roztoky, z.s.  TJ Sokol Mšec, z.s. ,201821CF1B1001

ROZHODLA TAKTO:

UDĚLENÉ TRESTY:
Kontumace utkání:

3:0

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: 28.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220063
Disciplinární komise  Rakovník

VE VĚCI:
Soutěž:

201821CG1B  OP st. přípravek  nadstavba A (o 1.  7. místo)

Zápas:

TJ TATRAN Rakovník, z.s. B  TJ Šanov, z.s. ,201821CG1B0102

ROZHODLA TAKTO:
STK předává případ k dořešení DK s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání s aktivním brankovým poměrem 3:0 ve
prospěch TJ Šanov – nevyplnění zápisu o utkání domácím mužstvem.

UDĚLENÉ TRESTY:
Kontumace utkání:

0:3

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: 28.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220064
Disciplinární komise  Rakovník

VE VĚCI:
Soutěž:

201821CG1B  OP st. přípravek  nadstavba A (o 1.  7. místo)

Zápas:

TJ TATRAN Rakovník, z.s. A  TJ TATRAN Rakovník, z.s. B ,201821CG1B1104

ROZHODLA TAKTO:
STK předává případ k dořešení DK s návrhem na uložení disciplinárního trestu oboustranné kontumace utkání – nevyplnění zápisu o
utkání.

UDĚLENÉ TRESTY:
Oboustranná kontumace

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: 28.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220065
Disciplinární komise  Rakovník

VE VĚCI:
Soutěž:

201821CG1C  OP st. přípravek  nadstavba B (o 8.  15. místo)

Zápas:

TJ Sokol Nové Strašecí z. s.  Tělovýchovná jednota Čistá, z.s. ,201821CG1C0103

ROZHODLA TAKTO:

UDĚLENÉ TRESTY:
Kontumace utkání:

0:3

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: 28.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019220066
Disciplinární komise  Rakovník

VE VĚCI:
Soutěž:

201821CG1C  OP st. přípravek  nadstavba B (o 8.  15. místo)

Zápas:

Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.  Sportovní klub Lány, spolek ,201821CG1C1004

ROZHODLA TAKTO:

UDĚLENÉ TRESTY:
Kontumace utkání:

3:0

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: 28.06.2019

