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Zápis z jednání STK OFS Teplice číslo 17

Ročník 2018/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání: Teplice
Jednání STK zahájil a řídil předseda komise p. Smrž
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
Tělovýchovná jednota Hrob – žádost o finanční kompenzaci za nesehrání utkání, dále viz rozhodnutí
100402/2019

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
18. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina A
16. kolo OLPE PLUS Okresní přebor dospělých – skupina B
16. kolo I. KOMÁRKOVÁ – HMF ELEKTROMOTORY přebor ml. žáků

4. Závady (popsané) v zápise o utkání
2018426A1A1801 SK Baník Modlany B – TJ Oldřichov B nepotvrzení zou vedoucím domácích, dále viz
rozhodnutí 100403/2019
2018426A1A1808 Proboštov B – FK Soběchleby administrativní chyba při vyplňování zou (hráč ze
základní sestavy nenastoupil – nebyl přítomen a hráč který byl uveden jako náhradník nastoupil od
začátku utkání), dále viz rozhodnutí 100404/2019
2018426A1B1602 TJ Sokol Háj – TJ Hrob neoznačení hlavního pořadatele, dále viz rozhodnutí
100401/2019
2018426F1A1604 SK Baník Modlany/Proboštov – FK Rtyně nepotvrzení zou vedoucím hostů, dále viz
rozhodnutí 100405/2019
5. Odhlášení ze soutěže
6. Rozhodnutí STK – řízení o protestu
7. Rozhodnutí STK – (řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/předání do DK)
100401/2019 STK připomíná všem oddílům hrajícím soutěže OFS Teplice povinnost mít
označeného hlavního pořadatele dle § 40 SŘ FAČR.
100402/2019 STK podle § 7, odst. 3 písmene d), ukládá oddílu FK Havraň, z. s. (4250011) povinnost
zaplatit finanční kompenzaci družstvu TJ Hrob za náklady spojené s nesehráním utkání ve výši 1 000,Kč dle čl. 7 pís. g), RMS OFS. Tato kompenzace je splatná do 24. 4. 2019 (oddíl FK Havraň má
povinnost doložit zaplacení STK na emailovou adresu smrz@ofsteplice.cz) na bankovní účet oddílu
TJ Hrob uvedený v IS FAČR (200016795/0300)
100403/2019 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové
pokuty vůči SK Baník Modlany z. s. (4260211) v souvislosti s utkáním OLPE PLUS Okresní přebor
dospělých – Skupina A číslo 2018426A1A1801 SK Baník Modlany B – TJ Oldřichov B, z důvodu
porušení povinností stanovených v § 61, odst. 2, SŘ FAČR, dle zjištění STK nebyl ZOU po utkání
potvrzen vedoucím družstva domácích. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Baník Modlany z. s.
podle § 7, odst. 3, písm. d), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Pokuta bude klubu SK Baník
Modlany z. s. připsána na sběrnou fakturu.
100404/2019 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové
pokuty vůči Proboštov (4260261) v souvislosti s utkáním OLPE PLUS Okresní přebor dospělých –
Skupina A číslo 2018426A1A1808 Proboštov B – FK Soběchleby, z důvodu porušení povinností
stanovených v § 53, odst. 1, SŘ FAČR, dle zjištění STK byla v ZOU uvedena špatně sestava (hráči a
náhradníci) domácích. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro
uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Proboštov podle § 7, odst. 3, písm. d), SŘ
FAČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Pokuta bude klubu Proboštov připsána na sběrnou fakturu.

100405/2019 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové
pokuty vůči FK Rtyně nad Bílinou, z. s. (4260271) v souvislosti s utkáním I. KOMÁRKOVÁ - HMF
ELEKTROMOTORY Přebor ml. žáků číslo 2018426F1A1604 SK Baník Modlany/Proboštov – FK Rtyně, z
důvodu porušení povinností stanovených v § 61, odst. 2, SŘ FAČR, dle zjištění STK nebyl ZOU po
utkání potvrzen vedoucím družstva hostů. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK Rtyně nad Bílinou, z.
s. podle § 7, odst. 3, písm. d), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 100,- Kč. Pokuta bude klubu FK Rtyně nad
Bílinou, z. s. připsána na sběrnou fakturu.
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

