
                        Okresní fotbalový svaz Plzeň – Město 

             Úslavská 2375/75, 326 00 Plzeň 

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

                  

 

Řádné zasedání DK OFS PM ze dne 29. září 2021 

 

Dospělí:  

Mareš Jan                    Ledce            ID 89021389             MSM           1SU                § 47 odst. 1 DŘ 

 

Žádost o prominutí zbytku trestu: 

Šlauf Jan                     Druztová        ID 85120050            MPM                                  § 39 DŘ               

vyhovuje se, trest se mění na podmínečný do 30.11.2021 

 

Oddíly: 

DK na základě návrhu STK kontumuje dle § 56 odst. 2 ( nesehrání utkání vlastní vinou ) utkání 5. kola 

MPMŽ Slovan Plzeň A – SSC Bolevec 3:0 ve prospěch mužstva Slovan Plzeň a dle RMS Hlava V odst. 9 

uděluje oddílu SSC Bolevec pořádkovou pokutu 3000,- Kč. 

DK na základě rozhodnutí VV OFS PM uděluje dle RMS Hlava V. odst. 2 písm. d) pořádkovou pokutu 

4000,- Kč oddílu VS Plzeň – odhlášení mužstva ze soutěže MPSP před zahájením soutěže po 

rozlosování. 

 DK na základě rozhodnutí VV OFS PM uděluje dle RMS Hlava V. odst. 2 písm. d) pořádkovou pokutu 

6000,- Kč oddílu FK Dýšina – odhlášení mužstva z rozehrané soutěže MPSP. 

 

                                                   

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 formou SMS 

na tel. 733 526 224. 

 

 
Poučení:  Proti rozhodnutí DK OFS PM je možno podat odvolání k ORK 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 jakákoliv rozhodnutí a oznámení uveřejňována výlučně na ÚŘEDNÍ DESCE OFS PM. 

Nebudou doručována jiným způsobem.   

Disciplinární komise OFS PM upozorňuje:  

mailto:ofsplzenm@fotbal.cz


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 dodání 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. 


