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 25. 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:
2018423A1A1801 Bechlín – Vědomice, HR KUTI Jaroslav (60090434), ZOU neuzavřen rozhodčím. STK předává HR
k řešení do KR.
2018423A1A1803 Libotenice – Polepy, HR STARÝ Milan (64030388), v ZOU neuvedeno střídání hostí. Vše vysvětleno
ve zprávě HR.
2018423A2A1806 Třebívlice – Křesín, HR DOBIÁŠ David (99080653), neoznačen zástupce kapitána družstva
domácích. STK předává HR k řešení do KR.
2018423A2B1806 Předonín – Lounky Chodouny, HR NOVOTNÝ Dominik (00110936), neoznačen zástupce kapitána
družstva domácích, vedoucí družstva domácích současně AR1, dále viz rozhodnutí 012504/2019. STK předává HR za
pochybení v utkání k řešení KR.
2018423A2B1801 Bříza – Rovné „B“, HR VÁGNER Martin (90090232), neoznačen zástupce kapitána družstva
domácích. STK předává HR k řešení do KR.
2018423A3A1603 Sulejovice – Úštěk „B“, HR ŠEFRÁNEK František (69120839), neoznačen zástupce kapitána
družstva hostí. STK předává HR k řešení do KR.
2018423A3A1604 Lovečkovice – Křešice „B“, HR HLAVATÝ Jiří (63110652), nefunkčnost PC techniky, v ZOU
nepředáno STK. Vše vysvětleno ve zprávě HR.
2018423E1A1403 Mšené Lázně – Straškov-Vodochody, HR ŠÍMA Marek (94020272), neoznačeno zranění hráče
družstva domácích.
2018423E1A1405 Rovné – Podlusky, HR FOLK Martin (03060472), v ZOU neoznačen AR1 a AR2. STK předává HR za
pochybení v utkání k řešení KR.
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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!

STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
 STK schválila/neschválila doručené HLAŠENKY a dohody změn termínu viz rozhodnutí STK 022504/2019
 příští jednání STK ČT 2. 5., 15:30h.

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 25. 4. 2019:
Rozhodnutí STK 012504/2019 – řízení o uložení pořádkové pokuty:
- STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Předonín z.s.
(4230801) v souvislosti s utkáním 2018423A2B1806 Předonín - Lounky Chodouny z důvodu porušení povinností
stanovených v § 40, odst. 3, SŘ FAČR, oddílový AR1 VRÁNA Karel (43120036) současně vedoucí družstva domácích. Je
zakázáno, aby oddílový AR1 byl současně člen družstva. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR považuje STK
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Předonín § 7, odst. 3, písm. d, SŘ FAČR
pořádkovou pokutu 300,- Kč. Pokuta bude klubu Předonín připsána na sběrnou fakturu.
Rozhodnutí STK 022504/2019 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 25. 4. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Člen STK OFS Litoměřice

Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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