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 11. 4. 2019
informace pro kluby – hlášenky, dohody, aktuální tiskopisy, listiny hráčů, aktualizace údajů:
STK platné dokumenty (náhradní ZOU) https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/25655

-

informace předané do STK prostřednictvím IS:
2018423A1A1601 Bechlín – Straškov-Vodochody, HR DOBIÁŠ David (99080653), neoznačen zástupce kapitána
družstva domácích. STK předává HR k řešení do KR.
2018423A2B1603 Budyně – Ploskovice, HR HOFFMAN Jan (99091185), neoznačen zástupce kapitána družstva
domácích, fyzické napadení hráče hostí domácím fanouškem, dále viz rozhodnutí 011104/2019. Vše popsáno ve
zprávě HR, STK předává tento disciplinární přečin k řešení KR a DK.
2018423A2A1601 Velemín – Libochovany, HR HYŤHA Petr (99071437), ZOU neuzavřen rozhodčím. STK předává HR
k řešení do KR
2018423A3A1405 Liběšice „B“ – Křešice „B“, HR JANSA Patrik (99120072), neoznačen zástupce kapitána družstva
hostí. STK předává HR k řešení do KR.
2018423A2B1607 Račice – Lounky Chodouny, HR ŠEFRÁNEK František (69120839), neoznačen zástupce kapitána
družstva hostí. STK předává HR k řešení do KR.
2018423F1A1801 Straškov-Vodochody – Pokratice, HR ČADA David (01120152), neuvedena doba hry 2. poločasu.
Uvedeno ve zprávě HR.
2018423F1A1803 Podlusky – Dobříň/Bezděkov, HR HYŤHA Petr (99071437), hlavní pořadatel současně člen
domácího družstva, dále viz rozhodnutí 021104/2019. STK předává HR za pochybení v utkání k řešení KR.
ostatní:
- v případě písemné korespondence s OFS využívejte adresu – Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Lodní
náměstí 1093/7, 412 01 Litoměřice
-

STK provedla kontroly nastoupení hráčů za „B“, „C“ a „D“ družstva ve všech soutěžích, porušení § 10, odst. 8,
SŘ FAČR nezjištěno.

-

Žádáme kluby, aby provedli aktualizaci svých údajů v IS včetně kontaktů atd. a zároveň při korespondenci
s ostatními kluby používali správné emailové adresy a telefonní čísla!
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STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
▪ STK schválila/neschválila doručené HLAŠENKY a dohody změn termínu viz rozhodnutí STK 031104/2019
▪ příští jednání STK ČT 18. 4., 15:30h.

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 11. 4. 2019:
Rozhodnutí STK 011104/2019 – předání do disciplinární komise:
- STK navrhuje disciplinární komisi klub TJ Viktorie Budyně nad Ohří, z.s. (4230071) k projednání disciplinárního
přečinu dle § 66, odst. 2, písm. c) DŘ z důvodu fyzického napadení hostujícího hráče fanouškem domácího družstva
v utkání 2018423A2B1603 Budyně - Ploskovice STK nařizuje klubu zvýšení pořadatelské služby do konce roku 2019
v počtu hlavní pořadatel + 5 členů.

Rozhodnutí STK 021104/2019 – řízení o uložení pořádkové pokuty:
- STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Tělovýchovná
jednota Dynamo Podlusky z.s. (4230461) v souvislosti s utkáním 2018423F1A1803 Podlusky – Dobříň/Bezděkov
z důvodu porušení povinností stanovených v § 40, odst. 3, SŘ FAČR, hlavní pořadatel BROŽ Marek (76100496)
současně trenér domácího družstva. Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci příslušníka
družstva. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za
dostatečná a ukládá klubu Podlusky podle § 7, odst. 3, písm. d, SŘ FAČR pořádkovou pokutu 300,- Kč. Pokuta bude
klubu Podlusky připsána na sběrnou fakturu.

Rozhodnutí STK 031104/2019 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 11. 4. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Člen STK OFS Litoměřice

Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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