Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 774 510 650
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 13. 3. 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1303/2018-2019 ze dne 13. 3. 2019
Jednání se účastnili: pp. J. Novotný, P. Maňák, M. Henzl
Host: M. Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢

STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 9. 3. - 12. 3. 2019
vyjma utkání:
FK Litoměřicko „B“ - SK STAP-TRATEC Vilémov (odloženo pro nezpůsobilost HP)
FK Dobroměřice – SK Brná termín ST 8.5.2019 17:00
v případě nesehraného utkání nebo jeho předčasného ukončení bez zjevného zavinění některého z družstev navrhnou kluby
prostřednictvím IS FAČR nový termín utkání do 48 hod. od původního termínu utkání.

➢

Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.

➢

Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU
- 2018420A1A1602 Louny – Modlany, výpadek internetového připojení z důvodu výpadku el. energie r. Dočekal

➢

Změna kontaktů v klubu:
SK Liběšice Božík Jiří (předseda) tel. 777 694 590, email bozik.j@seznam.cz , adresa klubu Liběšice 17, Liběšice, 411 46 a klubový
email sk.libesice@seznam.cz
TJ Podřipan Rovné změna kontaktu email: zfengl@seznam.cz

➢

Informace STK
- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS
- STK bude vyhodnocovat videa ze soutěží ÚKFS vždy na svém prvním zasedání každého měsíce, kluby mají povinnost v případě závady
nahlásit prostřednictvím hlavního pořadatele všechny skutečnosti bezprostředně po utkání rozhodčímu, který je povinen informace zapsat
do své zprávy rozhodčího. Kluby KP mají povinnost utkání vysílat online prostřednictvím TV.com
- STK projednala návrhy TL podzim 2019 a RMS 2019/20
- Přihláška SR 2019/20 na kluby bude odeslána do 31.3.2019

➢
-

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
011303/2019 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč. FK Dobroměřice (4240081) z důvodu
porušení § 10, odst. 4. SŘ FAČR nevyhotovení soupisky družstva před zahájením příslušné části soutěže.
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 21,
procesního řádu FAČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8, procesního řádu FAČR, rozumí následující
den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.

Jan Novotný v. r., předseda STK

Příští zasedání se uskuteční 20. 3. 2019 v 16:30, v případě potřeby dříve

Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

