
Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 11.6.2015 

 

Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Litoměřice na svém zasedání ze dne 11. 6. 

2015 projednala a vynesla následující tresty: 

 

Nepodmíněné tresty: 

 

MUŽI: 

 

1 SU od 1. 6. 2015 

TREJBAL Martin – (Mšené Lázně) – DŘ Odd. 1, čl. 19 odst. 1 

3 SU od 7. 6. 2015 

TREGNER Jiří – (Budyně) – DŘ Odd. 1, čl. 13 odst. 1 b) 

9 SU od 7. 6. 2015 

TUČEK Pavel – (Předonín) – DŘ Odd. 1, čl. 11 odst. 3 b) 

1 SU od 8. 6. 2015 

HORČÍK Daniel – (Býčkovice) – DŘ Odd. 1, čl. 19 odst. 1 

 

+ poplatek 100 Kč za projednání v DK 

 

Neprojednáno: 

HÁLA Michal – (Sulejovice) – nemá náležitosti 

 

Žádost o změnu trestu: 

VOŠTA Jiří – (Bříza) – nevyhověno 

 

Rozhodčí: 

DUFEK Jiří – peněžité pokuty uhrazeny dne 4. 6. 2015 a 8. 6. 2015  

 

NEUHRAZENÉ PENĚŽITÉ POKUTY: 

KUŠPÁL Miroslav, ŠÍMA Jan, KLOUB Lukáš 

Nebude-li uhrazena peněžitá pokuta do příští DK dne 18. 6. 2015 do 16.00 hod. bude 

rozhodčím zastavena činnost od 19. 6. 2015 do uhrazení peněžité pokuty! 

KUTI Jaroslav – zákaz činnosti trvá do uhrazení pokuty! 



Předat do KR: 

- žádné 

 

Na návrh Komise rozhodčích DK uděluje pokuty: 

- žádné 

 

Ostatní: 

- žádné 

 

Kontrola hráčů a funkcionářů v trestu:  

- žádné 

 

Předat do STK: 

- žádné 

 

Disciplinární komise sděluje: 

Veškeré omluvy z účasti na zasedání DK je nutné zasílat písemně na Okresní fotbalový svaz 

Litoměřice, cestou České pošty nebo e-mailem, na oficiální adresy Okresního fotbalového 

svazu Litoměřice. K ostatním omluvám nebude přihlédnuto. 

Podle nového DŘ platnost od 1. 7. 2013 při žádosti o prominutí zbytku trestu nebo změně 

zbytku trestu, nelze zbytek trestu prominout, ale jen podmíněně odložit od 3 do 12 měsíců. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí DK je přípustné odvolání potrestaným písemně do 7 dnů od zveřejnění 

tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává dle Disciplinárního řádu a RMS nadřízenému orgánu 

vyššího stupně – Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice a dále v kopii DK. 

Odvolání se dokládá poplatkem 1.000,-Kč, u mládeže 500,-Kč. Doklad o zaplacení poplatku 

se přikládá k odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek. 

Je-li udělena peněžitá pokuta, sekretář OFS Litoměřice vystaví platební výměr. Doklad o 

zaplacení je povinnost předložit DK do 15 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí.   

 

Zapsal: Vojtěch Míč 

 


