FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz PELHŘIMOV
IČO: 22882847, sídlo Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
e-mail: ofspe@seznam.cz

Zápis STK OFS Pelhřimov č. 9/2022
ze dne 14. 6. 2022
Přítomni:
-------Odsouhlaseno korespondenčně
1. Finále poháru OFS: Černovice A – Kamenice nad Lipou B 3:5 (3:2) – odehráno 1.6.2022 v Obratani.
2. STK připomíná, že termín odevzdání přihlášek do soutěžního ročníku 2022/2023 je pátek
17.6.2022.

Rozhodnutí STK ze dne 14. 6. 2022
Rozhodnutí 13/2022
STK podle § 7, odst. 1, písm. h) Soutěžního řádu FAČR navrhuje uložení disciplinárního trestu
oddílu Horní Cerekev
utkání Horní Cerekev – Kamenice nad Lipou, č. 2021613G1A1302, 13. kolo OP Starší přípravka
(výsledek 4:6)
Důvod: v družstvu Horní Cerekve nastoupili 3 hráči ročníku narození 2010
Porušení pravidla o startu hráčů ve věkových kategoriích mládeže dle Rozpisu soutěží OFS
Pelhřimov (výjimka pro 2 hráče) – neoprávněný start hráče mládeže.
STK navrhuje DK uložení trestu kontumace utkání 0:3 ve prospěch oddílu Kamenice nad Lipou.
Za účelem vydání rozhodnutí o trestu předáno DK OFS Pelhřimov.
Rozhodnutí 14/2022
STK podle § 7, odst. 1, písm. h) Soutěžního řádu FAČR navrhuje uložení disciplinárního trestu
oddílu Horní Cerekev
utkání Košetice – Horní Cerekev, č. 2021613G1A1802, 18. kolo OP Starší přípravka (výsledek 8:3)
Důvod: v družstvu Horní Cerekve nastoupili 3 hráči ročníku narození 2010
Porušení pravidla o startu hráčů ve věkových kategoriích mládeže dle Rozpisu soutěží OFS
Pelhřimov (výjimka pro 2 hráče) – neoprávněný start hráče mládeže.
STK navrhuje DK uložení trestu kontumace utkání 3:0 ve prospěch oddílu Košetice.
(Vzhledem k výsledku utkání by dle § 14, odst. 3+4 Soutěžního řádu FAČR výsledek utkání měl
být zachován, a proto STK navrhuje eventuální uložení peněžité pokuty.)
Za účelem vydání rozhodnutí o trestu předáno DK OFS Pelhřimov.

Rozhodnutí 15/2022
utkání Budíkov – Hořepník, č. 2021613A2A2604, 26. kolo OP III. třídy – neoprávněný start hráče
Babický Ondra 03040520 (Hořepník)
Hráč vyloučen v předchozím utkání Košetice B – Hořepník (č. 2021613A2A1606, hráno dne 10. 6.
2022), ze strany DK nebylo před sehráním zápasu Budíkov – Hořepník vyloučení projednáno.
Nedodrženo ustanovení § 93 odst. 1 + 4 DŘ FAČR (předběžný zákaz závodní činnosti do
rozhodnutí DK).
Podle § 7 odst. 1 písm. h) Soutěžního řádu FAČR STK navrhuje DK uložení trestu kontumace
utkání 3:0 ve prospěch oddílu Budíkov dle § 69 odst. 1 písm. e) DŘ a dále navrhuje uložení trestu
hráči a vedoucímu mužstva dle § 50 odst. 1 a 3 DŘ.
Za účelem vydání rozhodnutí o trestu předáno DK OFS Pelhřimov.
Rozhodnutí 16/2022
STK zastavuje řízení o protestu oddílu Lukavec ze dne 13. 6. 2022.
Dne 13. 6. 2022 zahájeno řízení ve věci protestu oddílu Lukavec týkajícího se zápasu OP II. třídy
Lukavec – Obrataň. Oddíl Lukavec byl dne 13. 6. 2022 vyzván k odstranění vad protestu.
Následně byl dne 14. 6. 2022 protest vzat zpět.

Odůvodnění rozhodnutí obsažených v tomto zápise se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního
řádu FAČR nevyhotovuje.
Proti rozhodnutím obsaženým v tomto zápise je možné podat odvolání v souladu s ustanovením
§ 21 Procesního řádu FAČR, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení k orgánu příslušnému dle
ustanovení § 19 odst. 3 Procesního řádu FAČR. Doručením rozhodnutí se podle § 8 Procesního
řádu FAČR rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.
Odvolání musí obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 Procesního řádu FAČR.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 24 odst. 2
Procesního řádu.

Zapsal:
Tomáš Vejsada
předseda STK OFS Pelhřimov

