OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis ze zasedání Disciplinární komise č. 6 ze dne 24.9.2020
DK-35/20-21

202021AA1A0501 Libeř – Zbuzany B
Huňáček Josef - Zbuzany
66060667
Přečin: Umožnění neoprávněného nastoupení hráče k utkání.

Dne: 19.9.2020

Rozhodnutí DK: Jmenovaný se trestá zákazem výkonu funkce vedoucího družstva na 2 měsíce od 25.9.2020 do 24.11.2020
dle §50, odst. 3 DŘ.
FK Zbuzany 1953, z.s.
20A0601
Přečin: Umožnění neoprávněného nastoupení hráče k utkání.
Rozhodnutí DK: Klub se trestá kontumací utkání a peněžitou pokutou ve výši 2.000,- Kč dle §69, odst. 1, písm. e) DŘ.
Dle §36, odst. 1 DŘ se stanovuje výsledek utkání na 3:0 ve prospěch družstva Libeř.
Uloženou pokutu je klub povinen uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle §20, odst. 6 DŘ.

DK-36/20-21

202021AA1A0502 Štěchovice – Choteč
Dne: 19.9.2020
Hájek Jaroslav – Štěchovice
90080569
Přečin: HNCH. Úmyslné udeření soupeře zaťatou pěstí ze strany do oblasti hlavy v přerušené hře.

Rozhodnutí DK: Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 3 soutěžní utkání od 20.9.2020 dle §48, odst. 3 DŘ.
Struška Tomáš – Choteč
88052488
Přečin: HNCH. Úmyslné udeření soupeře zaťatou pěstí ze strany do oblasti hlavy v přerušené hře.
Rozhodnutí DK: Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 2 soutěžní utkání od 20.9.2020 dle §48, odst. 3 DŘ.

DK-37/20-21

202021AA2A0504 Hradištko – Všenory
Dne: 19.9.2020
Švéda Karel – Hradištko
74070995
Přečin: Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegované osobě. Urážka a vyhrožování R: „Já si
na tebe počkám, neboj se ty hajzle a půjdeš do rybníka!“ a bránění jeho odjezdu z areálu stadionu.

Rozhodnutí DK: Jmenovaný se trestá zákazem závodní činnosti a zákazem výkonu všech funkcí v souvislosti s utkáními na 4
měsíce od 25.9.2020 do 24.1.2021 dle §45, odst. 2 DŘ.
Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko, z.s.
20A0171
Přečin: Porušení povinností pořádajícího klubu. Urážky a vyhrožování rozhodčímu a bránění jeho odjezdu
z areálu po skončení utkání členem klubu.
Rozhodnutí DK: Klub se trestá peněžitou pokutou ve výši 2.000,- Kč dle §65, odst. 1, písm. a) DŘ.
Uloženou pokutu je klub povinen uhradit prostřednictvím sběrné faktury dle §20, odst. 6 DŘ.

DK-38/20-21

202021AA2B0503 Kazín – Červený Újezd
Dne: 19.9.2020
Doležal Jakub – Červený Újezd
98050605
Přečin: Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva podražením soupeře zezadu před PÚ.

Rozhodnutí DK: Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 1 soutěžní utkání od 20.9.2020 dle §43, odst. 1 DŘ.
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DK-39/20-21

202021AA2B0504 Horoměřice – Vonoklasy
Dne: 20.9.2020
Burian Radek – Vonoklasy
75071179
Přečin: Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Kritika AR2 v přerušené hře
s hanlivými výrazy: „Jdi do prdele! Co to máváš?“

Rozhodnutí DK: Hráč se trestá zákazem závodní činnosti na 2 soutěžní utkání od 21.9.2020 dle §45, odst. 1 DŘ.

DK-40/20-21

Zahájení disciplinárního řízení
Dne: 24.9.2020
AFK Radlík z.s.
20A0431
Dle §89, odst. 2, písm. b) DŘ DK zahajuje disciplinární řízení s klubem AFK Radlík z.s. z důvodu podezření
ze spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu rozhodnutí. Klub opakovaně nerespektuje rozhodnutí
STK OFS Praha-západ ani DK OFS Praha-západ a dosud nepředložil seznam hráčů startujících za sdružené
družstvo starších žáků.
Pokud nebude tato povinnost klubem splněna do příštího řádného zasedání DK dne 1.10.2020, bude
postupováno dle platných ustanovení DŘ.

DK-41/20-21

Zahájení disciplinárního řízení
Dne: 24.9.2020
SK Vrané nad Vltavou, z.s.
20A0581
Dle §89, odst. 2, písm. b) DŘ DK zahajuje disciplinární řízení s klubem SK Vrané nad Vltavou, z.s. z důvodu
podezření ze spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu rozhodnutí. Klub opakovaně nerespektuje
rozhodnutí STK OFS Praha-západ ani DK OFS Praha-západ a dosud nepředložil seznam hráčů startujících za
sdružené družstvo dorostu.
Pokud nebude tato povinnost klubem splněna do příštího řádného zasedání DK dne 1.10.2020, bude
postupováno dle platných ustanovení DŘ.

DK-42/20-21

202021AA2B0502 Třebotov – Dobřichovice
Dne: 19.9.2020
Černý Michal – rozhodčí
00041747
Přečin: Administrativní pochybení delegované osoby. Neuvedení vyloučení v zápise o utkání.

Rozhodnutí DK: Rozhodčí se trestá zákazem výkonu funkce rozhodčího na 2 týdny od 25.9.2020 do 8.10.2020 a peněžitou
pokutou ve výši 2.000,- Kč dle §58, odst. 2 DŘ. Uloženou pokutu vč. poplatku za projednání v DK
jmenovaný uhradí do sedmi dnů na účet OFS č. 107-268570207/0100, VS: 41747.

DK-43/20-21

Žádost o prominutí výkonu zbytku trestu
Říha Daniel – Zbuzany

Dne: 22.9.2020
02061629

Rozhodnutí DK: Žádosti se nevyhovuje. Trest trvá.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí DK se může účastník řízení odvolat dle §106, odst. 1 DŘ FAČR do pěti dnů ode dne
doručení rozhodnutí k VV OFS Praha-západ. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §74
DŘ FAČR.
Martin Opatrný v.r.
předseda DK
OFS Praha-západ

Jitka Plochová v.r.
sportovní ředitelka
OFS Praha-západ
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