
 

                        Okresní fotbalový svaz Plzeň – Město 

             Úslavská 2375/75, 326 00 Plzeň 

           Tel.: 733 526 224     Email: snoblmichal@seznam.cz, ofsplzenm@fotbal.cz   

 DK OFS PM zahajuje disciplinární řízení dle DŘ FAČR § 89, odst. 2, písm. a) 

V Plzni 13.9.2021 

Dospělí:  

Kindl Lukáš                    Litice            ID 94041262             MPM                     § 46 odst. 1 DŘ 

Kučera Jan                    Zruč B           ID 98111115             MPM                     § 46 odst. 1 DŘ 

Kučera Jan                    Zruč B           ID 98111115             MPM                     § 47 odst. 1 DŘ 

Pasichnyk Andrii          Union           ID 93092486             MPM                     § 43 odst. 1 DŘ 

 

Kluby:  

TJ Plzeň – Litice                                                                      MPSŽ                     § 69 odst. 1, písm. e)  DŘ                                         

DK upozorňuje rozhodčí řídící soutěže OFS PM, že v případě jakéhokoliv disciplinárního prohřešku v utkání 

hraného v pracovní den, je nutno o tomto provinění kontaktovat DK alespoň SMS na tel. 733 526 224. 

DK DŮRAZNĚ upozorňuje všechny oddíly a rozhodčí o kontrolu zápisu před utkáním a dodržování 

věkových hranic hráčů v mládežnických kategoriích v soutěžích OFS PM dle RMS článek 8: 

Předpřípravka        nar. 1.1.2015 a mladší      5 – 7 let  

přípravka mladší    nar. 1.1.2013 a mladší      8 – 9 let  

přípravka starší      nar. 1.1.2011 a mladší      10 – 11 let  

žáci mladší              nar. 1.1.2009 a mladší      12 – 13 let  

žáci starší                nar. 1.1.2007 a mladší      14 – 15 let  

dorost mladší         nar. 1.1.2005 a mladší      16 – 17 let  

dorost starší           nar. 1.1.2003 a mladší      18 – 19 let 

Výjimky startu hráčů starších kategorií v mladších kategoriích jsou povoleny pouze v kategoriích 

přípravek, viz. RMS 2021-2022. 

Poučení:  Proti rozhodnutí DK OFS PM je možno podat odvolání k OK OFS PM do 7 dnů ode dne doručení /zveřejnění na úřední desce tohoto rozhodnutí/ 

Disciplinární komise OFS PM upozorňuje členy a kluby hrající soutěže Okresního fotbalového svazu Plzeň - Město, že 

podle disciplinárního řádu jsou jakákoli rozhodnutí a oznámení uveřejňována výlučně na ÚŘEDNÍ DESCE OFS PM. 

Nebudou doručována jiným způsobem.    

Disciplinární komise OFS PM upozorňuje: 

že v případě přestupku 2xŽK=ČK dle § 46 DŘ a 4xŽK dle § 47 DŘ klub zašle na sekretariát OFS PM vyjádření:  

„Souhlasíme s projednáním dle §46/2 DŘ nebo §47/4 DŘ“ na předepsaném formuláři e-mailem, naskenované s podpisem  

a razítkem. Pokud tak neučiní do termínu, bude postupováno dle §46/1 DŘ a 47/1 DŘ. 

Termín předání souhlasu je úterý do 12:00 hodin, v případě sehrání utkání mimo SO a NE do druhého dne 12:00 hodin.  

 

Předseda DK OFS PM – Šnobl Michal v.r. 
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