
   OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 

Okružní 650, P.O.BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

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

                      DISCIPLINÁRNÍ  KOMISE 
 

ZÁPIS    č. 6 /  2018 (mimořádné zasedání)     ze dne 30. dubna 2018 

 

a)   DOSPĚLÍ – NEPODMÍNĚNĚ 
 

15/ 2018 
2017212A1A1904 Stašov – Zdice (OP)  2x ŽK + ČK 

FRONĚK  Tomáš ID 88090972 Zdice hráč 
•  napomenutí 2x ŽK 

rozhodnutí DK: 

POKUTA – 500,- Kč  § 46/2 částka 150,- Kč 
(uvolněná činnost od 1.5. 2018) – hráč využil možnosti dle RS čl. 19/a – viz SPK21 – platba – klub – sběrná faktura IS 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; HP – hrací plocha; VV – výkonný výbor.               
 

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 

 

Sýkora Ivan – předseda  DK OFS Beroun                        Vyřizuje: Petr Milfait – sekretář OFS Beroun 

 
INFO: 

tzv. „vykoupení“ z trestu (500,- Kč) po udělení dvou žlutých karet upravuje RS 2017 / 2018, 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: sykorka47@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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