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

DK OFS dle § 89 odst.2 písmena a) zahajuje disciplinární řízení
Název soutěže

Číslo
íslo zápasu

Družstvo

Osoba/hrá (ID)
Osoba/hráč

Přebor muži

2018815A1A0101

Stěbořice

Kokošek Roman (93091525)

III. třída sk. A

2018815A2A0102

Bělá

David Daniel (94041578)

III. třída sk. A

2018815A2A0102

Strahovice „B“

Josefus Jan (96051760)

III. třída sk. B

2018815A2C0101

Deštné

Kuska Petr (68070536)

III. třída sk. B

2018815A2C0101

Deštné

oddíl

III. třída sk. B

2018815A2C0101

Svob. Heřmanice

oddíl

III. třída sk. C

2018815A2C010
2018815A2C0107

Větřkovice

Harazin Adam (97070973)

Předvolání do DK:
p edvolává níže pp.
Na své řádné zasedání DK OFS dne 08.11.2018 v 16:15 hod. se do sídla OFS předvolává
Harazim David (89060551) – rozhodčí
rozhod í utkání
Mosný Miroslav (65030297) – hlavní pořadatel
Ludwig Jan (89121283) – vedoucí družstva Deštné
Kamrád Jan (77070529) – kapitán družstva Deštné
Kuska Petr (68070536) – hráč č. 14 družstva Deštné
Grygar Miroslav (83100170) – vedoucí družstva Svobodné Heřmanice
Fuchsík Jakub (89061268) – kapitán družstva Svobodné Heřmanice
He manice
Na vědomí
domí klubům
klub m hrajícím sout
soutěže
že OFS Opava:
Pokud v rámci dohrání, p
předehraní
edehraní sout
soutěžního
žního čii pohárového utkání v rámci OFS Opava
dojde k disciplinárním
iplinárním p
přečinům
činům do st
středy
edy 07.11
07.11.2018 včetně, takk budou tyto řešeny
ešeny v rámci
zasedání DK OFS Opava dne 08.11.2018
08
ve čtvrtek, utkání hraná ve čtvrtek 08.11.2018
08
a
dále budou projednána až na dalším zasedání DK OFS Opava, tj. 15.11.2018
.2018, v případě, že
hráč obdrží OT-ČK
K čii se proviní funkcionáři
funkcioná i družstva, tak nesmí nastoupit do dalšího utkání, i
když v dané vvěci
ci ještě
ješt disciplinární komise OFS Opava nerozhodla, jinak se oddíl vystavuje
postihu dle disciplinárního řádu.

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

Opava 05.11.2018

