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 16. 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:
- 2018423C1A1602 Křešice – TJ Střekov, HR STARÝ Milan (64030388), nedostavení se družstva hostí k utkání, dále viz
rozhodnutí 011605/2019.
- 2018423A2B2101 Předonín – Bříza, HR ŠEBA Patrik (00021287), neoznačen zástupce kapitána družstva domácích.
STK předává HR k řešení do KR.
- 2018423A2B2103 Račice – Budyně, HR ALBRECHT Martin (00040807), neoznačen zástupce kapitána družstva hostí.
STK předává HR k řešení do KR.
- 2018423A2B2204 Hoštka – Lounky Chodouny, HR ŠÍMA Jan (94020273), ZOU neuzavřen rozhodčím. STK předává
HR k řešení do KR.
- 2018423A2A2102 Litoměřicko „D“ – Vchynice, HR ŠÍMA Jan (94020273), záměna ID hráče mužstva domácích, vše
vysvětleno mailem.
- 2018423F1A3001 Straškov-Vodochody – Budyně, HR JANSA Patrik (99120072), ZOU neuzavřen rozhodčím. STK
předává HR k řešení do KR.

Protest – zpětvzetí:
- 12. 5. v 9:10 podán protest klubu Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně v souvislosti s utkáním 2018423A1A2102
TJ Žitenice – TJ Sokol Mšené Lázně, protest směřován proti neoprávněnému udělení OT ŽK hostujícímu hráči a
neudělení OT ŽK domácímu hráči č. 7. Dne 13.5.2019 klub vyzván k doplnění protestu podle § 26, odst. 5, PŘ FAČR
Dne 14. 5. 2019 oprávněným zástupcem klubu podle § 26, odst. 6, procesního řádu FAČR, vzat protest zpět před
zahájením jeho projednávání. Poplatek za podání protestu nebude klubu Mšené Lázně účtován
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ostatní:
- v případě písemné korespondence s OFS využívejte adresu – Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Lodní
náměstí 1093/7, 412 01 Litoměřice
-

přihláška do soutěžního ročníku 2019/20 byla zveřejněna společně se smlouvou o sdruženém družstvu a
popisem vyplnění přihlášek na úřední desce https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/31798 a
rozeslána elektronicky na kluby, dále viz rozhodnutí 021605/2019 a 031605/2019.

-

upozornění klubům: v případě sestupujících družstev ze soutěží ÚKFS do OFS Litoměřice je nutné dodržet
stanovené podmínky řídícího orgánu a podat přihlášku na OFS Litoměřice.

-

losovací aktiv STK se koná v úterý 9. července od 17.00hod v hostinci U rybníka, Lukavec.

-

veškerou emailovou korespondenci posílejte výhradně na adresu stkofsltm@seznam.cz. Ostatní bývalé
emailové adresy jsou pouze soukromé!!!
STK provedla kontroly nastoupení hráčů za „B“, „C“ a „D“ družstva ve všech soutěžích, porušení § 10, odst. 8,
SŘ FAČR nezjištěno.

-

STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
▪ STK schválila/neschválila doručené HLAŠENKY a dohody změn termínu viz rozhodnutí STK 041605/2019
▪ příští jednání STK ČT 23. 5., 15:30h.

ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 16. 5. 2019:
Rozhodnutí STK 011605/2019 – předání do disciplinární komise:
- STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub TJ Střekov, z.s. (4270221) k projednání
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2018423C1A1602 Křešice – Střekov s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva Křešice a uložení peněžité pokuty klubu Střekov.
Dále je klub povinen uhradit klubu FK Schoeller Křešice z.s. náhradu za nesehrané utkání ve výši 1500,- Kč dle čl. 11
písm. a) RMS úhrada je splatná do 15 dnů od vydání rozhodnutí STK na číslo účtu 1002159319/0800
Rozhodnutí STK 021605/2019 – stanovení termínu pro doručení přihlášek:
- STK podle čl. 1, písm. a), RMS, stanovuje termín pro doručení přihlášky pro soutěžní ročník 2019/20 nejpozději ve
čtvrtek 20. června 2018 do 12.00hod. Při podání přihlášky po stanoveném termínu nebudou družstva klubu do
soutěží zařazena.
Rozhodnutí STK 031605/2019 – stanovení pokut za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném termínu
pro doručení přihlášky:
- STK podle čl. 1, písm. a), RMS, stanovuje pokuty za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném termínu
doručení:
1) od 20. 6. do 8. 7. (včetně) – bez pokuty,
2) v den konání losovacího aktivu 9. 7. – 2.000,- Kč za každé družstvo dospělých a 1.000,- Kč za každé družstvo
mládeže,
3) po schválení zařazení družstev do soutěží na losovacím aktivu 9. 7. již v kompetenci DK, pokuta za odhlášení
družstva ze soutěže dle sazebníku pokut RMS 2019/20.
- rozhodné je datum doručení zpětvzetí přihlášky družstva STK, případné pokuty budou řešeny cestou sběrné faktury.
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Rozhodnutí STK 041605/2019 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 16. 5. 2019
Zapsal: Martin Henzl
Člen STK OFS Litoměřice

Martin Henzl
Předseda STK OFS Litoměřice
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