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

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Jednání DK OFS Teplice č. 15 PODZIM–2018/2019
Den: čtvrtek 22. 11.2018
Přítomní členové DK: Vladimír Mašek, Martin Hudeček, Martin Rigo, Martina Oliveriusová, Vlastimil Klobása

1. Vyloučení a rozhodnutí o výši trestů v níže uvedeném utkání
2. Zbývající tresty hráčů se přenáší na první jarní kolo 23. 3.2018
oddíl domácích/oddíl hosté

číslo utkání

druh přestupku

FK Hrobčice – TJ Hrob

2018426A1B1305

2 x 2 x ŽK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. třída OLPE Plus okresní přebor dospělých skupina A, B
jméno a příjmení

disciplinární rozhodnutí

oddíl

výše trestu/dle DŘ FAČR a RMS OFS TP

Kalous Václav
Borl Rudolf

DR2018205995
DR2018205996

FK Hrobčice
TJ Hrob

1 SU od 19. 11.2018 §46/1 DŘ
2 SU od 19. 11.2018 §46/1 DŘ

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu nebo prominutí zbytku trestu – podání žádosti
jméno a příjmení

oddíl/pozice

rozhodnutí dle DŘ FAČR a RMS OFS

Upozornění DK:
žádost podává trestaný hráč na platném formuláři z úřední desky OFS Teplice. Na žádosti si vybere, o co žádá, podmínku
nebo prominutí trestu, formulář vyplní, podepíše, oskenuje a zašle e-mailem na adresu dkofstp@seznam.cz vždy do ÚT 20.00 hod.
V případě neúplnosti nebo pozdního zaslání se DK nemůže a nebude žádostí zabývat.
Poplatky za projednání v DK 150Kč přidány na sběrné účty klubů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozhodčí – zasílají poplatek za projednání v DK přímo na účet OFS Teplice (kontroluje sekretář)
jméno a příjmení

FS/pozice

výše trestu/dle DŘ FAČR

Rozhodčí musí zaslat pokutu i poplatek za projednání v DK 150Kč přímo na účet OFS Teplice 246346837/ 0300

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

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.
Příští jednání DK je ve čtvrtek 29. 11.2018 v 17,30hof, potom až na jaře 28. 3.2019

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

