Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz
Vodárenská 2736/18, Opava, 747 07
Zápis DK OFS č. 6 ze dne 22.08.2019
Přítomni: pp. Martin Neděla, DiS., Ing. Stanislav Hartmann, Julius Jadrný, Jaromír Válek
Omluveni:
Hosté:
1) Rozhodnutí:
Číslo

Soutěž

Číslo utkání

Družstvo

Osoba/hráč (ID)

Rozhodnutí

DR2019220901

Přebor muži

2019815A1A0303

Vřesina

Strakoš Petr (92100431)

1 SU nepodmíněně - § 43/1 DŘ (zmaření branky)

DR2019220902

Přebor muži

2019815A1A0303

Melč

Chreno Ondřej (92020751)

1 SU nepodmíněně - § 46/1 DŘ (po 2. ŽK)

DR2019220903

III. třída sk. B

2019815A2B0306

Služovice

Novák Josef (94110859)

1 SU nepodmíněně - § 46/1 DŘ (po 2. ŽK)

DR2019221028

Přebor dorostu 2019815C1A0306

Jakartovice

oddíl

pokuta 800,- Kč + kontumace utkání ve prospěch
soupeře Pustá Polom 3:0 - § 56/2 DŘ (nedostavení se)

DR2019221029

Přebor dorostu žádost

Jakartovice

oddíl

pokuta 5.000,-Kč – čl. 35.4 RS OFS Opava (odhlášení
družstva); vyloučení družstva z OPD - § 69/4 DŘ

DR2019220937

III. třída sk. C

žádost

Deštné

Hrdlička Michal (87080744)

1 SU podmíněně do 30.09.2019 - § 39/1 DŘ

2) Podněty odborných komisí OFS Opava:
DK OFS bere na vědomí zápisy odborných komisí OFS Opava a MS KFS za období 15.08.2019 – 22.08.2019.
DK OFS doporučuje oddílům věc z utkání 2019815A1A0301, jež je popsána v ZoU rozhodčím, aby se dohodly o náhradě škodě či věc řešili občanskoprávní cestou.
DK OFS předává rozhodčího Adama PRETSCHE (89080848) do KR OFS kvůli popisu situace ve zprávě R, kdy nepostupoval v souladu s řády FAČR a PF.
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3) Ostatní:
DK OFS Opava apeluje na oddíly OFS Opava, aby si řádně plnily povinnosti dle platných norem FAČR a RS OFS Opava pro SR 2019-2020, ke kterým se zavázaly v rámci
organizace soutěže, a aby nebyla opomíjena pořadatelská služba s jejich úkoly s povinnostmi před, během a po utkání.
DK OFS žádá rozhodčí, aby při vyplňování údajů v ZoU se plně soustředili, dále pak, aby při udělení OT funkcionáři družstva toto uvedli do zprávy rozhodčího v ZoU a zároveň
k tomu ZATRHLI „PŘEDAT K DK“ a následně uložili. Toto je nezbytně nutné k celkové evidenci udělených OT a dále tyto informace slouží jako podklad pro disciplinární řízení.

DK OFS Opava upozorňuje všechny kluby, že žádost o prominutí zbytku trestu, popř. podmínky musí být doručena do 12:00 hod. dne projednání DK OFS Opava.
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), 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 DŘ FAČR.
Odůvodnění Rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 1 DŘ FAČR.
Uložené pokuty + poplatky za projednání, ve výši 150,-Kč kategorie muži a 100,-Kč kategorie mládež, budou fotbalovým klubům zahrnuty do sběrné fakturace za daný
kalendářní měsíc.

Příští zasedání DK OFS Opava se uskuteční dne 29.08.2019, v sídle OFS Opava, Opava, Jaktař, Vodárenská 2736/18, 747 07.
V Opavě dne 22.08.2019

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