Zápis STK č. 16 ze dne 18. června 2019
Přítomni: Hadraba, Rys, Pechar, Borovička, Weber
Omluveni: ---1/ Nedostatky v ZoU
201821BA1A2605 SK Březnice 1918, z.s. – TJ KOVOHUTĚ Podlesí B, z.s.
V ZoU není označeno zranění hráče domácího družstva č. 1 Petrán Matěj ID 01011162.
Rozhodnutí STK č. 2019/16/1-1: STK předává RO v souladu s čl. 30 odst. 13 RMS OFS Příbram k
projednání KR OFS Příbram.
201821BG2A1202 MFK Dobříš – TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.
V ZoU není potvrzena základní část domácího družstva.
Rozhodnutí STK č. 2019/16/1-2: uděluje členskému klubu MFK Dobříš v souladu s § 7 odst. 3 písm. d)
SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 100,-Kč, za porušení povinností stanovené § 61 odst. 2 a SŘ FAČR.
Rozhodnutí STK č. 2019/16/1-3: uděluje členskému klubu TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. v souladu s § 7
odst. 3 písm. d) SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 100,-Kč, za porušení povinností stanovené § 61 odst.
2 a SŘ FAČR.
201821BH2B1301 TJ Sokol Nová Ves p. Pleší – TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
V ZoU není potvrzena základní část hostujícím vedoucím.
Rozhodnutí STK č. 2019/16/1-4: uděluje členskému klubu TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA v souladu s § 7
odst. 3 písm. d) SŘ FAČR finanční pokutu ve výši 100,-Kč, za porušení povinností stanovené § 61 odst.
2 a SŘ FAČR.
2/ Předání k projednání k Disciplinární komisi OFS Příbram
Doporučení SD2019219390
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující
disciplinární přečin nenastoupení členského klubu SK Sokol Kytín, z.s. k soutěžnímu III. třídy sk. B č.
201821BA2B2603 SK Obory, z.s. – SK Sokol Kytín, z.s. v souladu s §7 odst. 1 písm. d) SŘ FAČR.
Doporučení SD2019219391
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující
disciplinární přečin nenastoupení členského klubu TJ Slavoj Obecnice k soutěžnímu IV. třídy sk. A č.
201821BA3A2001 TJ Sokol Dolní Hbity – TJ Slavoj Obecnice v souladu s §7 odst. 1 písm. d) SŘ FAČR.
Doporučení SD2019219393
STK OFS Příbram v působnosti Řídícího orgánu OFS Příbram navrhuje k projednání následující
disciplinární přečin nenastoupení členského klubu Dolní Hbity/Zduchovice k soutěžnímu OP dorostu
sk. A č. 201821BC1A1702 Dolní Hbity/Zduchovice – TJ KOVOHUTĚ Podlesí, z.s…. v souladu s §7 odst.
1 písm. d) SŘ FAČR.
3/Ostatní
201821BA2A2603 Sokol Vrtule Láz, z.s. – TJ Sokol Hvožďany
V ZoU je popsán delegovaným RO pozdní začátek utkání z důvodu předchozí delegace.
STK schvaluje výsledek utkání dosažený na hrací ploše 3:3 a vítězství hostujícího družstva na kopy
z pokutové značky v poměru 5:6.201821BA2B2601 SK Petrovice B, z.s. – SK VELKÁ LEČICE, z.s.

V ZoU je popsán rozhodčím laikem pozdní začátek utkání z důvodu nedostavení se delegovaného RO
po čekací době.
STK schvaluje výsledek utkání dosažený na hrací ploše 3:3 a vítězství domácího družstva na kopy
z pokutové značky v poměru 4:2.
201821BE2B1304 SK Petrovice, z.s. – TJ SOKOL Dublovice, z.s.
V ZoU je popsán rozhodčím laikem pozdní začátek utkání z důvodu nedostavení se delegovaného RO
po čekací době.
STK schvaluje výsledek utkání dosažený na hrací ploše 5:0 a připsání 3 bodů domácímu družstvu.
201821BA2B2607 TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Hřiměždice
Skutečnosti, které jsou popsané hlavním RO v ZoU předává STK OFS Příbram k projednání DK OFS
Příbram.
4/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.
5/ 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 ve středu dne 25. června 2019 od 14:30 hod. v zasedací místnosti
Sokolovny v Příbrami.
Za STK: Jan Hadraba, předseda STK

