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Zápis z jednání STK OFS Teplice číslo 16

Ročník 2018/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání: Teplice
Jednání STK zahájil a řídil předseda komise p. Smrž
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
1FC Dubí – zdůvodnění nepotvrzení zou vedoucím ml. žáků
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
17. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina A
15. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina B vyjma utkání TJ Hrob – FK Havraň z. s. (viz
rozhodnutí č.
14. kolo I. KOMÁRKOVÁ – HMF ELEKTROMOTORY přebor ml. žáků

4. Závady (popsané) v zápise o utkání
2018426F1A1401 1FC Dubí – SFK Meziboří nepotvrzení zou vedoucím domácích
5. Odhlášení ze soutěže
6. Rozhodnutí STK – řízení o protestu
7. Rozhodnutí STK – (řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/předání do DK)
030401/2019 STK podle § 7, odst. 1 písmene d), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi
FK Havraň, z. s. (4250011) k projednání disciplinárního přečinu nedostavení se k utkání (číslo
2018426A1B1506 TJ Hrob – FK Havraň, z. s.) s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace
utkání 3:0 ve prospěch družstva TJ Hrob a uložení peněžité pokuty ve výši 2 000,- Kč dle čl. 7 písm. g)
RMS OFS
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

