
         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. 28 / 2022     ze dne 24. listopadu 2022 

 
a)   KLUB 
 

213 / 2022 
VYSOKÝ  ÚJEZD ID 2020471   klub 
•  přečin – nenastoupení družstva mužů k soutěžnímu utkání č. 2022212A2A1301 dne 17.11. 2022 

rozhodnutí DK: 
POKUTA ve výši 4.000,- Kč (viz RS – SPK2)                          § 56/2                              částka 150,- Kč  
Klub se trestá kontumací utkání. 
Dle § 36/1 DŘ FAČR se stanovuje výsledek utkání na 3:0 ve prospěch družstva OSEK. 
(DK rozhodla na základě podnětu STK dne 23.11. 2022) 

 

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

 
Uložené pokuty jsou kluby povinné 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 5 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 

INFO z DK: 

DK OFS BEROUN důrazně upozorňuje všechny kluby, že vzhledem k narůstající agresivitě a hrubému 
nesportovnímu chování vůči delegovaným osobám bude tyto disciplinární přečiny trestat v horní hranici 
sazebníku disciplinárního řádu. 
Vyloučení a napomínání hráčů a funkcionářů týmu – viz RS 2022 / 2023 – článek 22 

 

EVIDENCE ŽLUTÝCH KARET – viz RS 2022 / 2023 – článek 23 

Peněžitá pokuta se přičte na vrub klubu prostřednictvím IS FAČR a zaplacena bude ve sběrné faktuře. 
 

ŽÁDOST VYLOUČENÉHO HRÁČE O PODMÍNĚNÉ UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU ZBYTKU TRESTU dle § 39  
nebo 

ŽÁDOST VYLOUČENÉHO HRÁČE O PROMINUTÍ ZBYTKU TRESTU dle § 41  

Najdete na stránkách OFS Beroun (www.ofsberoun.cz) v levém menu DOKUMENTY / DISCIPLINÁRKA 

 

Řádně vyplněnou a potvrzenou ŽÁDOST předložte nejpozději do středy na OFS (do 18 hodin), 
případně zašlete naskenovanou na e-mail info@ofsberoun.cz  (v kopii: smerhovskyroman@seznam.cz a michal.d@stream.cz) 
a to nejpozději do středy do 18 hodin. 

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