Zápis STK č. 12 ze dne 21. května 2019
Přítomni: Hadraba, Rys, Pechar, Borovička, Weber
Omluveni: ----

1/STK schvaluje změny termínů a hracích ploch
STK schvaluje v souladu s §8 odst. 4 SŘ a RMS čl. 10 odst. 3.
Okresní přebor
201821BA1A2407 SK SPARTAK Příbram B - TJ Sokol Trhové Dušníky

Sobota 01.06.2019 17:00

IV. třída B
201821BA3B1903 TJ Krásná Hora B - TJ Vltavan Hřiměždice B
Sobota 25.05.2019 10:15
TJ Vltavan Hřiměždice uhradí poplatek ve výši 500,-Kč formou sb. účtu (čl. 34 odst. 2 písm. b) RMS)
Mladší žáci sk. B
201821BF2B1104 TJ Sokol Pičín z.s. - TJ Stará Huť, z.s.
Úterý 28.05.2019 17:00
TJ Stará Huť uhradí poplatek ve výši 100,-Kč formou sb. účtu (čl. 34 odst. 2 písm. a) RMS)
Mladší přípravka B
201821BH2B1004 MFK Dobříš B - TJ Stará Huť, z.s.

Sobota 25.05.2019 10:00

2/ Změna termínu, která čeká na vyjádření soupeře
Starší žáci B
*201821BE2B1202 SK Březnice 1918, z.s. - SK Petrovice, z.s.

Neděle 09.06.2019 16:00

Starší přípravka B
*201821BG2B1303 MFK Dobříš B - TJ Ligmet Milín z.s.

Sobota 08.06.2019 13:00

Starší přípravka D
*201821BG2D0901 TJ KOVOHUTĚ Podlesí - SK LITAVAN Bohutín, z.s.

Středa 29.05.2019 17:00

Mladší přípravka B
*201821BH2B1101 MFK Dobříš B - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Pátek 31.05.2019 17:00

3/ Nedostatky v ZoU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201821BA1A2201 FK Sparta Luhy, z.s. – TJ SOKOL Dublovice, z.s.
STK bere na vědomí skutečnosti popsané RO ohledně nepotvrzení základní části domácím vedoucím.
Rozhodnutí STK č. 2019/12/3-1: uděluje členskému klubu FK Sparta Luhy, z.s. v souladu s § 7 odst. 3
písm. d) SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 250,- Kč za porušení § 61 odst. 2 FAČR.
Rozhodnutí STK č. 2019/12/3-2: STK předává RO v souladu s čl. 30 odst. 13 RMS OFS Příbram
k projednání KR OFS Příbram.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201821BE2B0902 SK Petrovice, z.s. – TJ Sokol Počepice, z.s.
V ZoU není potvrzena základní část domácím vedoucím. Není popsán důvod nepotvrzení základní části
RO.
Rozhodnutí STK č. 2019/12/3-3: uděluje členskému klubu SK Petrovice, z.s. v souladu s § 7 odst. 3
písm. d) SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 250,-Kč za porušení povinností stanovené § 61 odst. 2 SŘ
FAČR.
Rozhodnutí STK č. 2019/12/3-4: STK předává RO v souladu s čl. 30 odst. 13 RMS OFS Příbram
k projednání KR OFS Příbram.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201821BF2A0902 TJ Sokol Daleké Dušníky, z.s. – SK Nový Knín, z.s.
V ZoU je rozhodčí laik p. Heřman Pavel ID 70100552 současně veden jako funkcionář domácího
družstva na pozici vedoucího.
Rozhodnutí STK č. 2019/12/3-5: uděluje členskému klubu TJ Sokol Daleké Dušníky v souladu s § 7
odst. 3 písm. d) SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 100,-Kč za porušení povinností stanovené § 50 odst.
12 SŘ FAČR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/ Předání k projednání k Disciplinární komisi OFS Příbram
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující
disciplinární přečin neoprávněné nastoupení hráče SK Petrovice, z.s. č. 17 Kubíček Radek ID
03061145 k soutěžnímu utkání starších žáků č. 201821BE2B0902 SK Petrovice, z.s. – TJ Sokol
Počepice v souladu s § 7 odst. 1 písm. h) SŘ FAČR, který svým věkem spadá v souladu s čl. 14 odst. 2
písm. b) RMS OFS 2018-2019 do kategorie mladšího dorostu.
5/STK bere na vědomí
rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která nařizuje v Rozhodnutí 25777/2019
a 25779/2019 v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona od okamžiku doručení tj. 20. května
2019 tohoto rozhodnutí do 25. června 2019 zajistit provedení a dodržování protiepidemického
opatření zejména v bodě 5. nenavštěvování hromadných sportovních akcí.
STK proto vyzývá členské kluby FAČR v působnosti OFS Příbram, které mají své hráče vedené jako
studenty Střední odborné školy a odborného učiliště Dubno o doručení seznamu členů FAČR, kterých
se protiepidemická opatření týká, a to do příštího zasedání STK. V rámci utkání následující kola tj. 25
– 26. 5. 2019 bude v mimořádném případě STK v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram rozhodovat
o změně termínů utkání Per rollam.
6/Ostatní
STK bere na vědomí doručení NZoU, který byl řádně vyplněn a doručen Řídícímu orgánu OFS Příbram
v souladu se SŘ FAČR k utkání III. třídy B č. 201821BA2B2203 Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec –
Prčice B – SK VELKÁ LEČICE, z.s. STK potvrzuje výsledek dosažený na hřišti v poměru 3:2 a připsání 3
bodů členskému klubu Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec – Prčice B. Bez poplatku.

STK bere na vědomí doručení NZoU, který byl řádně vyplněn a doručen Řídícímu orgánu OFS Příbram
v souladu se SŘ FAČR k utkání IV. třídy A č. 201821BA3A1602 Obořiště – SK Tochovice B, z.s. STK
potvrzuje výsledek dosažený na hřišti v poměru 2:6 a připsání 3 bodů členskému klubu SK Tochovice
B, z.s. Bez poplatku.
201821BA2A2205 TJ Spartak Rožmitál p. Tř. B, spolek – TJ Sokol Hvožďany, z.s.
V ZoU je ve zprávě RO popsán pozdní začátek utkání z důvodu předchozí delegace RO.
STK schvaluje čerpání čekací doby a potvrzuje výsledek utkání dosažený na hřišti v poměru 1:2 a
připsání 3 bodů členskému klubu TJ Sokol Hvožďany.
7/ Přihlášky do soutěžního ročníku OFS Příbram 2019-2020
Viz úřední deska OFS Příbram. Termín odevzdání přihlášek do 31. května 2019.
8/ STK upozorňuje
1. Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší kategorie
mládeže; start ve vyšší kategorii je povolen i v případě, že jde o start hráče nižší kategorie mládeže v
soutěži, která v rámci vyšší kategorie není dělena na mladší a starší kategorii mládeže, jakož i v
případě, že jde o start mladšího dorostence v kategorii dospělých nebo o start staršího žáka v
kategorii mládeže staršího dorostu.
2. Hráč z vyšší kategorie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže.
3. Kluby jsou povinny vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce hráče s jeho působením ve vyšší
kategorii mládeže a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.
9/ Sazebník pokut
Nehodnocení výkonu rozhodčího členskými kluby, bez uvedeného důvodu v zápise o utkání:
Dospělí 300,-Kč,
Shoda funkcí v rozporu se SŘ v zápise o utkání:
Dospělí 300,-Kč, dorost a st. 150,-Kč, ml. žáci a přípravky 50 (100),-Kč.
Nedostatečný věk pro funkci v zápise o utkání:
Dospělí 200,-Kč.
Nepotvrzení základní části členským klubem:
Dospělí 500,-Kč, Dorost 300,-Kč st. žáci 250, ml. žáci 200, Přípravky 100,-Kč.
V ZoU není dohoda, popř. los o řízení utkání rozhodčím laikem
Dospělí 300,-Kč, dorost 200,-Kč, žáci 150,-Kč
Tento sazebník je orientační a STK si vyhrazuje právo na změny.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Příbram. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho
uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Příští zasedání STK se uskuteční v úterý dne 28. května 2019 od 14:30 hod. v zasedací místnosti
Sokolovny v Příbrami.
Za STK: Jan Hadraba, předseda STK

