Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 774 510 650
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 30. 10 . 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 3010/2019-2020 ze dne 30. 10. 2019
Jednání se účastnili: pp. Novotný, Maňák, Henzl
Host: Vitner,
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný.
Projednáno bylo:
➢

Došlá pošta: Horní Jiřetín, FK Chlumčany

➢

STK schvaluje všechna utkání odehrána v termínu 23.10. - 29.10.2019

➢

Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.

➢
➢

Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU
2019420A1A1203 SK Brná – TJ Krupka neuvedeno střídání hráčů doplněno ve zprávě rozhodčího r. VLAŠIČ
2019420A1A1208 TJ Sokol Horní Jiřetín – TJ Sokol Domoušice poškození dveří u kabiny hostujícího družstva r. FAIGL
2019420A2A1203 FK Rumburk – SK Ervěnice-Jirkov chybně uveden střelec branky domácího družstva viz zpráva r. HEJL
2019420A3B1201 FK Vroutek – SK FK Chlumčany nepředáno STK nevyplněn povrch HP viz zpráva r. NOVOTNÝ
2019420A3B1206 TJ Baník Ohníč – TJ Kopisty neoznačen zástupce kapitána H družstva r. KLOUB
2019420C1A1201 Proboštov – FK Český Lev Neštěmice neoznačeno zranění hráčů v utkání r. KARÁSKOVÁ
2019420C1A1205 TJ Vaňov/Libouchec – VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. B utkání řízeno rozhodčím laikem.
2019420C2A0101 SK Plaston Šluknov – TJ Mojžíř neuveden počet diváků viz zpráva R, nepředáno STK r. SABO
2019420C2A0106 TJ Hvězda Trnovany – TJ JUNIOR ROMA Děčín čerpání čekací doby, nepředáno STK r. PLZÁK M.
2019420C2B0105 TJ Sokol Vilémov – FK Duchcov nezjištěn důvod předání do STK r. SCHREINER
2019420F1B1001 FK Tatran Kadaň/J. Chomutov – Mostecký FK B hlavní pořadatel současně příslušníkem družstva r. VOTAVA

Informace STK
- Změna kontaktních údajů FK Bílina tel: 792773105 p. Mojžíš

➢

protest:
- 29. 10. v 11:12 podán protest klubu TJ Svádov-Olšinky v souvislosti s utkáním 2019420A3A1202 SK Bezděkov – TJ Svádov-Olšinky,
protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu FAČR (pravidel fotbalu) a to v chybném rozhodnutí rozhodčího v některých
situacích v utkání a chybnému udělení OT ČK, protest splňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, podle § 26, odst. 2, procesního řádu
FAČR. STK dle § 27 odst. 1 uvedený protest - předává - k řešení odborným komisím DK a KR. Poplatek za podání protestu ve výši
1500,- Kč bude vyřešen dle rozhodnutí o protestu dle § 27 odst. 5 procesního řádu FAČR

➢

Rozhodnutí o protestu:
- 21. 10. v 01:38 podán protest klubu TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. v souvislosti s utkáním 2019420A3A1105 TJ Sokol PokraticeLitoměřice – FK Schoeller Křešice, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu FAČR (pravidel fotbalu) a to v chybném
rozhodnutí rozhodčího v některých situacích v utkání, protest splňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, podle § 26, odst. 2, procesního
řádu FAČR. STK dle § 27 odst. 1 uvedený protest - předán - k řešení odborným komisím DK a KR. STK obdržela následující stanovisko
odborné komise a konstatuje, že protest je částečně oprávněný § 26, odst. 3. Poplatek, za podání protestu nebude klubu účtován dle § 27
odst. 5 procesního řádu FAČR Protest je částečně oprávněný. 55.min. – hrubá chyba rozhodčího, nejednalo se o přestupek hráče
domácích, rozhodčí měl nechat pokračovat ve hře v dalších výše zmíněných situacích (51., 53. a 61. min.) KR respektuje rozhodnutí
rozhodčího
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➢

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)

-

013010/2019 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč. Fotbalový klub Tatran Kadaň z.s.
(4220451) z důvodu porušení § 40, odst. 3. SŘ FAČR v utkání 2019420F1B1001 FK Tatran Kadaň/J. Chomutov – Mostecký FK B

-

023010/2019 STK nahlášení události při potvrzení ZOU nahlášeno vedoucím D družstva Krim Miroslav (78111023), v souvislosti s
utkáním 2019420A1A1208 TJ Sokol Horní Jiřetín – TJ Sokol Domoušice poškození dveří u kabiny hostujícího mužstva.
Prostřednictvím IS informace ve zprávě rozhodčího Faigl Jaroslav, STK bere na vědomí předběžné oznámení o poškození dveří kabiny po
utkání, v případě, že domácí klub má zájem toto řešit a nedojde-li mezi kluby k dohodě o náhradě škody nebo sjednání nápravy, je třeba
doložit dohodu s předběžným vyčíslením nákladů na opravu, nebo dohodu o vyrovnání mezi kluby. V případě, že nedojde k dohodě klubů
bude věc předána k řešení do DK ÚKFS

Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání 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.

Příští zasedání se uskuteční 6.11. 2019 v 16:30, v případě potřeby dříve
Jan Novotný v. r., předseda STK
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