FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Litoměřice
Lodní náměstí 1093/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 22882499
Sportovně technická komise (STK)
stkofsltm@seznam.cz

Zápis sportovně technické komise OFS Litoměřice ze dne 14. 3. 2019
STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
- vyloučení členů STK z důvodu pochybnosti o jejich nepodjatosti vůči klubům (registrovaný hráč, členství FAČR nebo
aktivní funkcionář), dále viz rozhodnutí 011403/2019.
soupisky pro potřeby OFS:
- soupisky zpracované cestou IS k dnešnímu dni: Litoměřicko (ČFL), Litoměřicko „B“, Lovosice, Štětí (KP)
povinnost zpracovat soupisku cestou IS (§ 10, SŘ) mají dále kluby v soutěžích:
I. A - Křešice
I. B – Rovné, Dušníky,
II. - Úštěk
III. – Budyně, Podlusky
ČDŽ – Roudnice n.L.
návod na zpracování soupisky cestou IS: http://archiv.fotbal.cz/ftp/revoluce/soupiska_navod.pdf
změny adresáře RMS:
- Fotbalový klub Slavoj Třebenice z.s. (4230961)
změna e-mailové adresy, nová adresa: fkslavojtrebenice@gmail.com, I.nahlovsky@seznam.cz
- TJ Podřipan Rovné, z.s. (4230581)
Změna e-mailové adresy, nová adresa: zfengl@seznam.cz
Informace z jednání VV OFS Litoměřice:
- VV schválil doplnění STK OFS o nového člena pana Pavla Šmída, ID 80021145

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 14. 3. 2019:
Rozhodnutí STK 011403/2019 – vyloučení člena STK z vykonávání některých úkonů:
- STK provedla vnitřní šetření a podle § 4, procesního řádu FAČR, rozhodla v ročníku 2018/19 automaticky vyloučit
z vykonávání úkonů v řízení a z rozhodování v něm člena STK z důvodu pochybnosti o jeho nepodjatosti v případě
projednávání klubů:
➢ Pavel ŠMÍD (80021145):
▪
Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. (4230351), registrovaný hráč, členství FAČR, aktivní funkcionář
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Rozhodnutí STK 021403/2019 - změny termínu utkání:
- STK schválila veškeré hlášenky a dohody doručené řídícímu orgánu soutěže a provedla změny v IS včetně
případného poplatku, kluby mají za povinnost provést kontrolu termínu a případné nedostatky nahlásit řídícímu
orgánu soutěže.

Poučení:
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k výkonnému výboru okresního
fotbalového svazu 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.

V Litoměřicích 14. 3. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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