FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: SR2019224883
Sportovně technická komise  Liberecký kraj

VE VĚCI:
Klub:

5140201 - SK Semily, z.s.

Soutěž:

2019510A3A  I.B třída východ

Zápas:

SK Semily, z.s.  Tělovýchovná jednota Lučany nad Nisou ,2019510A3A0505

ROZHODLA TAKTO:
Rozhodnutí ŘO o protestu 5140201  SK Semily, z.s.
Řídící orgán soutěže zastoupený na základě SŘ § 6 odst. 2b Sportovně technickou komisí (dále jen „STK“) rozhodl dne 25.9.2019 o
protestu klubu 5140201  SK Semily, z.s., který byl podán 8.9.2019 v souvislosti s událostmi během utkání 2019510A3A0505. STK ve
složení Jan König, Miroslav Fanta, Zbyněk Kotrman a Zbyněk Rampáček rozhodla takto:
Řízení o protestu se zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 8.9.2019 byl doručen řídícímu orgánu (dále jen „ŘO“) protest klubu 5140201  SK Semily, z.s. (dále jen „Klub“), čímž
došlo v souladu s ust. § 26 odst. 1 Procesního řádu k zahájení řízení o protestu ve smyslu Procesního řádu FAČR. Vzhledem ke
skutečnosti, že protest Klubu neobsahoval nutné náležitosti podle ust. § 26 odst. 4 Procesního řádu, byl ze strany ŘO Klub vyzván dne
10.9.2019 k doplnění protestu ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání ve smyslu ust. § 26 odst. 5 procesního řádu. Klub své povinnosti stanovené
výzvou ŘO nedostál a ve lhůtě jemu poskytnuté na základě Procesního řádu svůj doplněný protest nedodal.
Podle ust. § 26 odst. 5 procesního řádu platí, že:
„Nesplňuje li protest náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve ŘO soutěže k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od vyzvání.
Nebudou li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ŘO soutěže řízení o protestu zastaví.“
Náležitosti stanovené výše uvedeným ustanovením Procesního řádu nebyly Klubem doplněny ve stanovené lhůtě a na základě této
skutečnosti musí ŘO řízení o protestu podle ust. §26 odst. 5 Procesního řádu zastavit.
Poučení:
Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi Libereckého KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
Jan König v.r.
Předseda STK LKFS),

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek STK:

1 500,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 Procesního řádu FAČR, a to do sedmi dnů ode
dne jeho doručení k orgánu příslušnému dle ustanovení § 19 odst. 3 Procesního řádu FAČR.
Odvolání musí obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 Procesního řádu FAČR.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 24 odst. 2 Procesního řádu.

Zapsáno dne: 26.09.2019

