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Zápis z jednání STK OFS Teplice číslo 14

Ročník 2018/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání: Teplice
Jednání STK zahájil a řídil předseda komise p. Smrž
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
2. Termíny utkání (včetně satelitů přípravek) – Schválené změny termínu
-

STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem

-

STK schválila změny utkání nepodléhající schválení soupeřem

Správné termíny utkání jsou jen a pouze na internetové adrese is.fotbal.cz
Oddíly mají povinnost tyto stránky sledovat.
3. Schválení soutěžních utkání
13. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina A
13. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina B
13. kolo I. KOMÁRKOVÁ – HMF ELEKTROMOTORY přebor ml. žáků
4. Závady (popsané) v zápise o utkání
2018426A1B1305 FK Hrobčice – TJ Hrob v zou uvedena stejná osoba jako vedoucí domácích a hlavní
pořadatel (R: Sýs ID 93020784)

2018426F1A1307 FK Hrobčice – SFK Meziboří nepotvrzení zou vedoucím hostů (nefungoval
potvrzovací kód vedoucího hostů) – v zou totiž nebyl uveden pan Zeman David ID 83030153 člen
Sportovního fotbalového klubu Meziboří, ale pan Zeman David ID 72041086 člen oddílu Jiskra Vír
5. Odhlášení ze soutěže
6. Rozhodnutí STK – řízení o protestu
7. Rozhodnutí STK – (řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/předání do DK)
211101/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové
pokuty vůči Fotbalový klub Hrobčice (4260111) v souvislosti s utkáním OLPE PLUS Okresní přebor
dospělých – Skupina B č. 2018426A1B1305 FK Hrobčice – Tělovýchovná jednota Hrob, z důvodu
porušení povinností stanovených v § 40, odst. 3, SŘ FAČR, dle zjištění STK byl v ZOU uveden hlavní
pořadatel a vedoucí družstva domácích jako jedna a tatáž osoba (Karásek Jaroslav ID 58010287).
Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK Hrobčice podle § 7, odst. 3, písm. d), SŘ FAČR, pořádkovou
pokutu 200,- Kč. Pokuta bude klubu FK Hrobčice připsána na sběrnou fakturu.
8. Důležité informace pro Jarní část SR 2018/2019
- U všech utkání je nastaven úřední den a čas dle přihlášek do soutěže (pokud v přihlášce nebyl hrací
den či čas výkopu uveden, je výkop nastaven dle termínové listiny jaro 2019). V případě, že chcete
změnit hromadně či jednotlivě den, hodinu či místo utkání, učiňte tak, kdy vám je zpřístupněna
funkce Hromadná hlášenka, přes kterou si můžete měnit své utkání dle vašich požadavků.
Nezadávejte změny termínů přes funkci Změnu termínu - tato změna bude automaticky zamítnutá
svazem, protože není určena pro změnu, kterou musí potvrdit soupeř a svaz. Funkce Hromadná
hlášenka bude přístupná až do 15 dnů před prvním jarním utkáním každé soutěže. Poté budete
zadávat změny přes funkci Změna termínu tak, jak to děláte během sezony. Je nutné zachovat
formát data a času, aby šla tato vaše změna uložit. V případě dotazů či problémů kontaktujte STK,
kdykoliv ve dnech po-ne od 8:00 – 20:00 telefonicky na čísle 733 605 104 (v případě, že nebudu na
příjmu, zavolám zpět.) v jiné hodiny emailem smrz@ofsteplice.cz či zprávou (Messenger, WhatApp,
SMS). Kontrola bude provedena po uzavření hlášenek 15 dní před soutěží a v případě, že nebude
odpovídat Rozpisu soutěží, tak vám hrozí, že bez souhlasu soupeře již změnu neučiníte, proto si to
dobře zkontrolujte.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do sedmi dnů dle §25 Procesního řádu
fotbalové asociace české republiky. Poplatek, dle Přílohy č. 1 Procesního řádu
Fotbalové asociace České republiky, je nutno uhradit na číslo účtu 246 346
837/0300 nebo uhradit hotově v pokladně sekretariátu a doklad o zaplacení odeslat
spolu s odvoláním
Za STK OFS v Teplicích Jan Smrž – předseda STK

