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 21. 3. 2019

soupisky pro potřeby OFS:
- všechny soupisky pro jarní část soutěží jsou v informačním systému zpracovány a potvrzeny

Ostatní:
- tento víkend zahajují jarní část soutěží II. třída dospělých, III. třída „A“ a „B“ dospělých, IV. třída „A“ a „B“
dospělých a mladší žáci. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje rozhodčí. Kluby v případě nezpůsobilé HP mají
možnost provést dohodu v IS do zítřejší 16:00 hod.
Odhlášení družstva ze soutěže:
- 17. 3. se odhlásilo z III. třídy dospělých, skupiny „A“, družstvo Terezína. Družstva, která měla hrát s družstvem klubu
Tělocvičná jednota Sokol Terezín budou mít v příslušném kole volno. Počet družstev ve III. třídě, skupině „A“ je v
současné době 13, dále viz rozhodnutí 012103/2019.
- 18. 3. se odhlásilo z II. třídy starších žáků, družstvo Terezína. Družstva, která měla hrát s družstvem klubu Tělocvičná
jednota Sokol Terezín budou mít v příslušném kole volno. Počet družstev ve II. třídě starších žáků je v současné době
11, dále viz rozhodnutí 022103/2019.

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 21. 3. 2019:
Rozhodnutí STK 012103/2019 – předání do disciplinární komise:
- STK podle § 7, odst. 2, SŘ FAČR navrhuje disciplinární komisi klub Tělocvičná jednota Sokol Terezín
(4230621) k projednání disciplinárního přečinu odhlášení družstva dospělých ze soutěže III. třídy, skupiny „A“
s návrhem na uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže a uložení peněžité pokuty. Podle § 14,
odst. 6 SŘ FAČR, se po vyloučení družstva ze soutěže anulují všechny dosavadní výsledky tohoto družstva a na
družstvo se pohlíží v tomto případě již jako na prvního sestupujícího.
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Rozhodnutí STK 022103/2019 – předání do disciplinární komise:
STK podle § 7, odst. 2, SŘ FAČR navrhuje disciplinární komisi klub Tělocvičná jednota Sokol Terezín
(4230621) k projednání disciplinárního přečinu odhlášení družstva starších žáků ze soutěže II. třídy s návrhem na
uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže a uložení peněžité pokuty. Podle § 14, odst. 6 SŘ FAČR,
se po vyloučení družstva ze soutěže anulují všechny dosavadní výsledky družstva.

Rozhodnutí STK 032103/2019 - 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 21. 3. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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