Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz
Vodárenská 2736/18, Opava, 747 07
Zápis DK OFS č. 16 ze dne 07.01.2019
Přítomni: pp. Martin Neděla, DiS., Ing. Stanislav Hartmann, Julius Jadrný, Jaromír Válek
Omluveni:
Hosté:
1) Rozhodnutí:
Číslo

Soutěž

Číslo zápasu

Družstvo

Osoba/hráč (ID)

Rozhodnutí

2) Podněty odborných komisí OFS Opava:
Na základě podkladů Komise rozhodčích OFS (dále jen „KR“) a Ekonomické komise OFS (dále jen „EK“) se níže uvedení rozhodčí jako osoby FAČR trestají finanční
pokutou podle § 60 odst. 1 písm. c) DŘ (Maření výkonu rozhodnutí - nesplní jinou povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím) ve výši tak, jak je stanoveno u
dané osoby. Jedná se o pochybení vyhodnocená KR v rámci soutěžního ročníku OFS Opava 2018-2019 PODZIM. Splatnost finanční pokuty je do 14.02.2019 (tj.
nejpozději v den semináře R OFS Opava). 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.
Příjmení, jméno (ID)

– finanční pokuta

Rozhodnutí DK č.

CELKEM K ÚHRADĚ

PAVELEK Karel (81110103)

- 100,-Kč

DR2019206206

200,-Kč (tj. včetně rozhodnutí, viz Zápis DK OFS č. 14 ze dne 08.11.2018)

HARAZIM David (89060551)

- 100,-Kč

DR2019206207

1.300,-Kč tj. včetně rozhodnutí, viz Zápis DK OFS č. 14 ze dne 08.11.2018)

3) Ostatní:

DK OFS Opava upozorňuje všechny kluby, že žádost o prominutí zbytku trestu, resp. podmínky musí být doručena do 12:00 hod. dne projednání DK OFS Opava.
DK OFS Opava bere na vědomí zápisy odborných komisí OFS Opava a MS KFS.
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 v den projednání), a to k orgánu dle § ust. 75 odst. 2 DŘ (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 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění Rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. §101 odst. 1 DŘ FAČR.
Uložené pokuty (poplatky 150,-Kč kategorie muži; 100,-Kč kategorie mládež) fotbalovým klubům budou zahrnuty do sběrné fakturace za daný kalendářní měsíc.

Příští zasedání DK OFS Opava bude určeno dodatečně per-rollam (podle potřeby DK) v sídle OFS Opava, Opava, Jaktař, Vodárenská 2736/18, 747 07.
V Opavě dne 07.01.2019

Martin Neděla, DiS., v.r.
Předseda DK

