Zápis ze zasedání STK OFS PZ č.05 ze dne 06.09.2022
Přítomní: M. Kaňok, P. Štípek, M. Zbořil, J. Kárník
Omluvení: J. Plichta, P. Poulíček

1. SCHVÁLENÉ ZMĚNY TERMÍNŮ A HRACÍCH PLOCH
STK, v souladu s §8, odst. 4 SŘ a čl. 5 RMS, schvaluje dohodu klubů o změně termínu nebo
místa utkání takto:
Utkání č. 202221AF1C0505, TJ Hostivice – TJ Sokol Jeneč, se odehraje 05.09.2022
od 18:00 (původní termín 04.09.2022 od 10:00).
Poplatek 200,- Kč uhradí klub TJ Sokol Jeneč, z.s., prostřednictvím sběrné faktury
(STK 05-01-2022/23)
Utkání č. 202221AC1A0502, TJ Slovan Hradištko – FK Slavoj Řevnice, se odehraje na hřišti
Pikovice (původně Hradištko).
Poplatek 500,- Kč uhradí klub TJ Slovan Hradištko, z.s., prostřednictvím sběrné faktury
(STK 05-02-2022/23)
Utkání č. 202221AA1A0602, TJ Štěchovice – SK Olympie Dolní Břežany A, se odehraje
na hřišti Pikovice (původně Štěchovice).
Poplatek 400,- Kč uhradí klub TJ Štěchovice, z.s., prostřednictvím sběrné faktury
(STK 05-03-2022/23)
Utkání č. 202221AE1A0203, FK Dobříč / SK Nučice – Povltavská fotbalová akademie B,
se odehraje 01.10.2022 12:30 (původní termín 02.10.2022 10:15).
Utkání č. 202221AH1I0304, AFK Libčice – TJ Sokol Velké Přílepy, se odehraje 18.09.2022
14:00 (původní termín 17.09.2022 13:00).
Utkání č. 202221AH1I0304, SK Roztoky – AFK Libčice, se odehraje 18.09.2022 14:00
(původní termín 17.09.2022 13:00).
Utkání č. 202221AG1D0703, TJ Sokol Tuchoměřice – TJ Sokol Jeneč, se odehraje 17.09.2022
13:30 (původní termín 17.09.2022 10:00).
Utkání č. 202221AG1D0305, TJ Sokol Tuchoměřice – TJ Sokol Velké Přílepy, se odehraje
23.10.2022 10:00 (původní termín 22.10.2022 10:00).
Utkání č. 202221AG1D0902, TJ Sokol Tuchoměřice – SK Roztoky B, se odehraje 02.10.2022
14:00 (původní termín 01.10.2022 10:00).

Utkání č. 202221AF1B0603, Povltavská fotbalová akademie B – SK Nučice / FK Dobříč,
se odehraje 14.09.2022 od 17:00 (původní termín 11.09.2022 od 10:00).
Poplatek 200,- Kč uhradí klub Povltavská fotbalová akademie z. s., prostřednictvím sběrné
faktury (STK 05-04-2022/23)
Utkání č. 202221AE1A0103, Povltavská fotbalová akademie B – FK Slavoj Řevnice / TJ Sokol
Dobřichovice, se odehraje 25.09.2022 od 15:00 (původní termín 25.09.2022 od 14:00).
Utkání č. 202221AA2A1204, TJ Viktoria Vestec B – Spartak Průhonice B, se odehraje na hřišti
SK Libeň (původně Zlatníky).
Utkání č. 202221AF1B0604, SK Kazní-Dolní Mokropsy – TJ Sokol Dobřichovice, se odehraje
10.09.2022 od 14:00 (původní termín 10.09.2022 od 10:00).
Poplatek 200,- Kč uhradí klub SK KAZÍN - Dolní Mokropsy, z.s., prostřednictvím sběrné faktury
(STK 05-05-2022/23)
Utkání č. 202221AG1A0603, Sokol Zvole – Povltavská fotbalová akademie B, se odehraje
12.09.2022 od 17:30 (původní termín 10.09.2022 od 10:00).
Poplatek 200,- Kč uhradí klub Povltavská fotbalová akademie z. s., prostřednictvím sběrné
faktury (STK 05-06-2022/23)

2. ZMĚNA POŘADATELSTVÍ
STK, po dohodě klubů, nařizuje změnu pořadatelství v utkáních Okresního přeboru starších
žáků sk. B SK Olympie Dolní Břežany B – TJ Sokol Holubice následovně:
utkání č. 202221AE1B0604 bude sehráno 10.09.2022 od 10:00 na hřišti Holubice
v jarní části sezóny bude utkání klubů sehráno na hřišti SK Olympie Dolní Břežany
Poplatek 200,- Kč uhradí klub SK Olympie Dolní Břežany, z.s., prostřednictvím sběrné faktury
(STK 05-06-2022/23)

3. SANKCE
STK uděluje klubu TJ Sokol Jeneč, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RMS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení čl. 31,
písm. d) RMS, nepředložení seznamu hráčů startujících za sdružené družstvo dorostu
ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu do příštího zasedání STK bude klub
předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné
faktury. (STK 05-07-2022/23)
STK uděluje klubu FC Jílové, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RMS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 1200,- Kč, za porušení čl. 31,
písm. d) RMS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo mladších žáků,
starších přípravek a mladších přípravek ve stanoveném termínu. V případě nepředložení
seznamu do příštího zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí
klub dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 05-08-2022/23)

STK uděluje klubu TJ Tatran Kamenný Přívoz, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm.
m) RMS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 1200,- Kč, za porušení
čl.31, písm. d) RMS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo mladších
žáků, starších přípravek a mladších přípravek ve stanoveném termínu. V případě nepředložení
seznamu do příštího zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí
klub dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 05-09-2022/23)
STK uděluje klubu FK Mníšek pod Brdy, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m)
RMS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 800,- Kč, za porušení
čl.31, písm. d) RMS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo mladších
žáků a mladších přípravek ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu
do příštího zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl.
44 RMS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 05-10-2022/23)
STK uděluje klubu TJ Sokol Čisovice, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RMS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 800,- Kč, za porušení čl.31,
písm. d) RMS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo mladších žáků
a mladších přípravek ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu do příštího
zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RMS
prostřednictvím sběrné faktury. (STK 05-11-2022/23)
STK uděluje klubu Povltavská fotbalová akademie, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46
písm. m) RMS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč
za porušení §40, odst. 3 SŘ, výkon funkce oddílového rozhodčího hlavním pořadatelem
v utkání č. 202221AF1A0504. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné
faktury. (STK 05-12-2022/23)
STK uděluje klubu FŠ Optimum Sport, Zdiměřice dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46 písm.
m) RMS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč za porušení
§40, odst. 3 SŘ, výkon funkce oddílového rozhodčího hlavním pořadatelem v utkání
č. 202221AF1A0502. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 05-13-2022/23)
STK uděluje klubu SK Rapid Psáry, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RMS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 300,- Kč, za porušení §53 SŘ,
nedostatky při přípravě ZoU v utkáních č. 202121AH1B0101, 202121AH1B0104
a 202121AH1B0105. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 05-14-2022/23)
STK uděluje klubu SK Slavia Drahelčice, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m)
RMS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč, za porušení
§53 SŘ, nedostatky při přípravě ZoU v utkání č. 202121AH1G0103. Pokutu klub uhradí dle čl.
44 RMS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 05-15-2022/23)

STK uděluje klubu AFK Libčice, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RMS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 300,- Kč, za porušení §53 SŘ,
nedostatky při přípravě ZoU v utkáních č. 202121AH1I0101, 202121AH1I0104
a 202121AH1I0106. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RMS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 05-16-2022/23)

4. JINÉ
STK upozorňuje kluby na povinnost vyplývající z §9 Přílohy č.2 SŘ, že hráč startující
za sdružené družstvo musí být uveden na seznamu hráčů sdruženého družstva. V průběhu
příslušné části soutěžního ročníku lze hráče na seznam doplňovat.

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Praha-západ. Doručením rozhodnutí
se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.

zapsal:
Mikuláš Zbořil
člen STK OFS PZ

ověřil:
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