OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TEPLICE
Kollárova 11, Teplice 415 01, dkofstp@seznam.cz

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Jednání DK OFS Teplice č. 16 JARO – 2021/2022
Den: čtvrtek 24. 3.2022
Přítomní členové DK: Vlastimil Klobása, Vladimír Mašek, Martina Oliveriusová, Martin Rigo
Obsah:

1. DK začíná pracovat jako čtyřčlenná – Martin Hudeček rezignoval na pozici člena DK z osobních
důvodů
2. DK řešila 3 vyloučení
3. DK řešila 1 žádost o upuštění od trestu po 2 ŽK
OLPE Plus - okresní přebor dospělých 2. třída
jméno a příjmení

disciplinární rozhodnutí

oddíl/pozice

výše trestu/dle DŘ FAČR a RMS OFS TP

Fork Lukáš
Lehký Kamil
Koutný Martin

DR2022304427
DR2022304429
DR2022304428

Proboštov/hráč
FK Hrobčice/hráč
FK Soběchleby/hráč

1 SU od 21. 3.2022 § 46/1 DŘ FAČR
1 SU od 21. 3.2022 § 46/1 DŘ FAČR
1 SU od 21. 3.2022 § 43 DŘ FAČR

Poplatky za projednání v DK 150Kč přidány na sběrné účty klubů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------TOPSPORT MANAGEMENT - 3. třída dospělých
jméno a příjmení
disciplinární rozhodnutí
oddíl/pozice
Poplatky za projednání v DK 150Kč přidány na sběrné účty klubů

výše trestu/dle DŘ FAČR a RMS OFS TP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -------------Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, prominutí zbytku trestu – podání žádosti k vyloučení po 2 ŽK
jméno a příjmení

disciplinární rozhodnutí

oddíl/pozice

rozhodnutí dle DŘ FAČR a RMS OFS

Fork Lukáš

DR2022304427

Proboštov/hráč Vyhověno žádosti oddílu dle § 46/2 DŘ FAČR
a čl. 23, písm. f, RMS OFS TP při zaplacení pokuty 800,- Kč

Poplatky za projednání v DK 150Kč přidány na sběrné účty klubů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------Upozornění DK k žádostem:
žádost podává trestaný hráč na platném formuláři (úřední deska OFS Teplice žádost z 30. 5.2019 Žádost). Na žádosti si
vybere, o co žádá: podmínku nebo prominutí trestu, formulář vyplní, podepíše, oskenuje a zašle e-mailem do úterý 20.00
hod na adresu dkofstp@seznam.cz
V případě neúplnosti nebo pozdního zaslání se DK nebude žádostí zabývat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozhodčí
jméno a příjmení

disciplinární provinění

výše trestu/dle DŘ FAČR

Rozhodčí zasílají pokutu i poplatek za projednání v DK 150Kč přímo na účet OFS Teplice 246 346 837/ 0300
R musí při platbě uvést variabilní symbol - své ID u FAČRU. Platbu kontroluje sekretář OFS.
Poznámka - uloženou peněžitou pokutu je potrestaná fyzická osoba povinna uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí nabylo právní moci a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán (dkofstp@seznam.cz), který o uložení pokuty
rozhodl, o zaplacení peněžité pokuty - §20, odst.8 DŘ FAČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proti rozhodnutí DK se mohou potrestaní odvolat do 7 dnů, po uveřejnění rozhodnutí s poplatkem 1.500,- Kč u dospělých, 1000,- Kč
u mládeže dle DŘ FAČR díl 4, §104 - §110 a sazebníku poplatků – příloha č.1DŘ FAČR §2, k příslušnému odvolacímu orgánu.
Odvolání se řídí procesním řádem FAČR. Odvolání nemá odkladný účinek.
V průběhu soutěží jedná DK OFS online a zápis uzavírá ve čtvrtek v 18,00 hod po vyřízení agendy. V případě vložených
mistrovských kol či pohárových utkáních se konají i mimořádná zasedání DK.
Jak uplatnit § 46/2 při vyloučení podle § 46/1, tedy vyloučení po dvou ŽK? Vyplacením 800,- Kč. K tomu je ale nutné zaslat na DK,
nejlépe činovníkem oddílu, za který vyloučený hráče hraje, žádost o uplatnění tohoto pravidla, přestože by mohl žádat sám hráč.
RMS OFS TP 2021.
Příští jednání DK 31. 3.2022

Ing. Vlastimil Klobása předseda DK OFS Teplice, dkofstp@seznam.cz

