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 27. 3. 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 2703/2018-2019 ze dne 27.3. 2019
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl
Host: Miloš Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
STK schvaluje všechna utkání odehrána v termínu 20.3. - 26.3.2019
Vyjma utkání
2018420A2A1405 FK Neštěmice - TJ Střekov ČT 30.5.2019 od 17:00

➢

➢

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

➢
➢
➢

➢

Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU
2018420A1A1805 Jílové – Štětí, neuveden zástupce kapitána domácích popsáno ve zprávě r. Oborník
2018420A2A1404 Česká Kamenice – FK Schoeller Křešice pro technické závady nepořizován záznam z utkání.
2018420A3B1402 SK Černčice – FK Duchcov administrativní pochybení domácího družstva popsáno ve zprávě r. Holly
2018420A3B1403 FK Libochovice – TJ Podřipan Rovné události v průběhu utkání popsáno ve zprávě r. Lesák
2018420A3B1405 Dušníky – Č.Kopisty neuveden zástupce kapitána domácích a hostů r. Faigl
2018420D1A1103 ASK Lovosice – TJ Krupka nepotvrzen ZOU po utkání vedoucím hostů informace SMS pochybení r. Barták (OFS)
2018420F1B1505 SK Sokol Brozany/Lukavec – ASK Lovosice nevyplněn povrch HP r. Otta
2018420F1A1505 Mostecký FK – FK Dobroměřice/Postoloprty změna HP r. Čáka
Změna kontaktů v klubu:
FK DUCHCOV změna adresy klubu: TEPLICKÁ 1023/112, 41901 DUCHCOV

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
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)

-

012703/2019 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč. SK Černčice (4240061) z důvodu
porušení § 53, odst. 2. SŘ FAČR v utkání 2018420A3B1402 SK Černčice – FK Duchcov

-

022703/2019 STK na základě událostí v utkání 2018420A3B1403 klubu Fotbalový klub Libochovice nařizuje na každé domácí utkání
zajistit počet pořadatelů dle ustanovení čl. 8 RMS do konce soutěžního ročníku 2018/2019
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.

Příští zasedání se uskuteční 3.4.2019
Novotný Jan v. r., předseda STK
Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

