FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Chomutov
Sportovně technická komise
17. listopadu 5461, 430 04 Chomutov

Tel.: 736 537 110 E-mail: chomutov@fotbal.cz

Zápis z jednání STK OFS Chomutov č. 7 ze dne 18. 4. 2019

Místo konání: sídlo OFS Chomutov
Přítomni: pp. Froněk, Smejkal
Jednání STK zahájil a řídil předseda komise p. Froněk

Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
-

2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje následující mistrovská utkání:
• 13., 14. a 15. kolo Okresního přeboru mužů sk. Západ Východ (vyjma Vejprty – Kadaň B  bod č. 4)
• 13., 14. a 15. kolo Okresního přeboru mužů sk. Východ (vyjma Místo – Březno B, 1. 5. od 16:30 h.)
• 13., 14. a 15. kolo Okresního přeboru mladších žáků
• 13. a 14. kolo Okresního přeboru starších přípravek
• 13., 14. a 15. kolo Okresního přeboru mladších přípravek

3. Změny termínů a hracích ploch
STK upozorňuje na změnu systému u zavádění změny termínů a hracích ploch:
1. Oddíly jsou povinny provádět změny, tak jak je uvedeno v RMS 2018/19.
2. V zápise STK budou pouze uvedeny neschválené změny.
3. V případě nesrovnalostí musí oddíly okamžitě informovat řídící orgán.
4. Poplatky za změny termínů se objeví na sběrné faktuře.

4. Nesehrané utkání OP mužů
Utkání 14. kola Okresního přeboru mužů sk. Západ: TJ Slovan Vejprty – FK Tatran Kadaň B nebylo
sehráno z důvodu nedostavení se hostujícího družstva, které nemělo k dispozici dostatečný počet hráčů k
odehrání utkání.
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STK předává k řešení disciplinární komisi s návrhem na vyhlášení kontumačního výsledku 3:0 a 3 body
ve prospěch družstva Slovan Vejprty a oddíl Tatran Kadaň postihnout pořádkovou pokutou za
nedostavení se k utkání + uděluje pokutu dle RS přílohy č. 7 čl.2 /n za nedodání vyjádření oddílu o
nedostavení se k danému utkání 200,- Kč.

5. Upozornění STK


STK upozorňuje kluby na povinnost mít u sebe před každým utkáním z IS systému vygenerovanou
listinu hráčů s fotografiemi.

6. Termínová listina


STK upravila termínovou listinu jarní části sout. ročníku 2018/19 u kategorie mladších žáků 
příloha tohoto zápisu
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/287?documentFolderFilter-folder-id=809#dokumenty

7. Závady v ZoU – pořádkové pokuty dle RMS



TJ Spartak Perštejn – nepotvrzení ZoU (OP mladších přípravek A) - 100,- Kč
FK Tatran Kadaň – nepotvrzení ZoU (OP mladších přípravek) - 100,- Kč

Z důvodu několika výpadků IS systému 13. 4. a 14. 4. 2019 STK upouští od udělení pořádkových pokut
klubům, kterým nebylo umožněno uzavřít ZOU ve zmíněných dnech.
 Předání R Martina Schreinera k řešení DK pro porušení § 58 DŘ, kdy R neoprávněně převzal údaje od
vedoucího družstva a následně svévolně uzavřel jeho jménem a bez jeho přítomnosti ZOU.
STK upozorňuje všechny oddíly a rozhodčí, aby se porušování tohoto pravidla vyvarovali.

8. Příští jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 16:15 hod. v případě potřeby dříve.

V Chomutově dne 18. 4. 2019

Mgr. Froněk Josef v. r.
předseda STK OFS Chomutov
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