
         OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 
                       V Hlinkách 650 / 25, P.O.BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

                      IČ – 22880356, číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB)  

                                     DISCIPLINÁRNÍ  KOMISE 
 

ZÁPIS    č. 2 /  2021     ze dne 19. srpna 2021 

 
a)   KLUB 
 

1/ 2021 
CHRUSTENICE ID 2020171  

•  přečin – odhlášení družstva mladších žáků ze soutěže 

rozhodnutí DK: 
POKUTA ve výši  3.000,- Kč  § 69/4 částka 100,- Kč 
  RS-čl.19/SPK1 

Uloženou pokutu je klub povinen uhradit prostřednictvím sběrné faktury – dle § 20, odst. 6 DŘ FAČR 
 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: 
ZČ – zákaz závodní činnosti; SU – soutěžní utkání; DŘ – Disciplinární řád; RS – Rozpis soutěží; SPK – Sazebník pokut – kluby; SŘ – Soutěžní řád; 
DK – Disciplinární komise; PÚ – přešetřující úsek; ŽK – žlutá karta; ČK – červená karta; RO – rozhodčí; AR – asistent rozhodčího; HP – hrací plocha; 
VV – výkonný výbor; ZoU – Zápis o utkání. 
 

Poučení:  proti rozhodnutí DK OFS Beroun je možné podat odvolání k VV OFS Beroun do 7 dnů 
ode dne doručení (zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí (viz Díl 4 DŘ FAČR). 
 

 
 
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz 

 

 

Šmerhovský Roman – předseda  DK OFS Beroun                        Vyřizuje: Petr Milfait – sekretář OFS Beroun 

 

 

INFO: 

- tzv. „vykoupení“ z trestu (500,- Kč) po udělení dvou žlutých karet upravuje RS 2021 / 2022, článek 22 

ŽÁDOST najdete na webových stránkách OFS (levé MENU / DOKUMENTY / ŽÁDOSTI). 
Řádně vyplněnou a potvrzenou ŽÁDOST předložte nejpozději v den zasedání disciplinární komise (do 15 hodin), 
případně zašlete naskenovanou na e-mail info@ofsberoun.cz  (v kopii: smerhovskyroman@seznam.cz) 
a to nejpozději do středy do 15 hodin. 
Peněžitá pokuta se přičte na vrub klubu a zaplacena bude ve sběrné faktuře. 
 

POZOR –  NEOPRÁVNĚNÝ START HRÁČE – v souladu s DŘ FAČR  § 69 / 1e a SŘ FAČR  § 35 / h 
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