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 2. 5. 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:
2018423A1A1901 Žitenice - Bechlín, HR FIŠL Marek (94050043), neoznačen zástupce kapitána družstva hostí, vše
vysvětleno ve zprávě HR.
2018423A2A1901 Litoměřicko „D“ – Velemín, HR ALBRECHT Martin (00040807), ZOU neuzavřen vedoucím družstva
domácích, vše vysvětleno ve zprávě HR.
2018423A2B1903 Lounky Chodouny – Střížovice, HR ŠEFRÁNEK František (69120839), neoznačen zástupce kapitána
družstva domácích, vše vysvětleno ve zprávě HR. ZOU neuzavřen rozhodčím. STK předává HR k řešení do KR.

ostatní:
-

losovací aktiv STK se koná v úterý 9. července od 17.00hod, místo konání bude upřesněno. Podle § 17, odst.
3, SŘ FAČR, jsou losovacího aktivu povinni se účastnit zástupci všech členských klubů, kteří podají
přihlášku družstva do soutěže, pozvánky na kluby rozešle sekretář v průběhu měsíce června.

-

v případě písemné korespondence s OFS využívejte adresu – Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Lodní
náměstí 1093/7, 412 01 Litoměřice

-

- ÚKFS zveřejnil přihlášku do soutěží ÚKFS a smlouvu o sdruženém družstvu, viz. odkaz.
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/285?recordId=30816

-

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!

1

STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
 STK schválila/neschválila doručené HLAŠENKY a dohody změn termínu viz rozhodnutí STK 010205/2019
 příští jednání STK ČT 9. 5., 15:30h.

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 2. 5. 2019:
Rozhodnutí STK 010205/2019 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 2. 5. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Člen STK OFS Litoměřice

Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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