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 20. 11 . 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 2011/2019-2020 ze dne 20. 11. 2019
Jednání se účastnili: pp. Novotný, Henzl, Maňák
Host: Vitner,
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný.
Projednáno bylo:
➢

Došlá pošta: Odvolání klub Modrá, FK Louny, SK Bezděkov

➢

STK schvaluje všechna utkání odehrána v termínu 13.11. - 19.11.2019

➢

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

➢
➢

Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU
2019420A3B1505 TJ Tatran Podbořany – TJ Baník Ohníč chybně uveden OT ŽK viz zpráva r. ČERVENÝ
2019420A3B1508 TJ Sokol Údlice – SFK Meziboří z utkání nebyl pořizován video záznam viz zpráva r. KARÁSKOVÁ
2019420A3A1508 SK Bezděkov – FK Česká Kamenice chybně uvedena doba hry, události po utkání viz zpráva r. UMON
2019420C1A0201 Proboštov – FK Bílina oprava vstřelených branek v utkání viz zpráva r. TOPINKA
2019420E1A1003 SK Junior Teplice – TJ Krupka nedostavení se delegovaného AR2 k utkání viz zprava r. ŠTELCIG
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)

- 012011/2019 STK se zabývala událostmi po utkání 2019420A3A1508 SK Bezděkov – FK Česká Kamenice, kdy rozhodnutí bude vydáno
na příštím zasedání STK
Výzva k uhrazení a doručení dokladu o zaplacení na email STK
- 022011/2019 STK obdržela podnět klubu FK SEKO Louny o neuhrazené náhradě za neodehrané utkání viz rozhodnutí STK
011206/2019 STK podle § 7, odst. 1, písm. d) SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub FK Litoměřicko „B“, z.s. (4230321) k projednání
disciplinárního přečinu nedostavení se družstva dospělých k utkání 2018420A1A2901 FK SEKO Louny – FK Litoměřicko „B“ s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace a uložení peněžité pokuty. Dále je klub povinen uhradit klubu Louny náhradu za nesehrané utkání
ve výši 3000,- Kč dle čl. 7 písm. a) RMS ÚKFS úhrada je splatná do 7 dnů od vydání rozhodnutí STK na číslo účtu 1020409369/0800
-

-

Výzva k uhrazení a doručení dokladu o zaplacení na email STK
032011/2019 STK obdržela podnět klubu FK SEKO Louny o neuhrazené náhradě za neodehrané utkání viz rozhodnutí
030404/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub FK Bílina (4260011) k projednání
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420E6A0112 FK Bílina/FK Duchcov – FK SEKO Louny/ J.Chomutov s
návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 0-3 ve prospěch družstva FK SEKO Louny a uložení peněžité pokuty klubu
FK Bílina v částce 1500,- Kč. Klub FK Bílina je dále povinen klubu FK SEKO Louny uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným
utkání ve výší 2000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (1020409369/0800) do 14 dnů od vydání tohoto
rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz
Výzva k uhrazení a doručení dokladu o zaplacení na email STK
032011/2019 STK obdržela podnět klubu FK SEKO Louny o neuhrazené náhradě za neodehrané utkání viz rozhodnutí
081804/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub Sportovní klub Strupčice, spolek (4220321) k
projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420E6A0207 FK SEKO Louny/J. Chomutov - SK Strupčice/Údlice
s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva FK SEKO Louny a uložení peněžité pokuty klubu
SK Strupčice v částce 1500,- Kč. Klub SK Strupčice je dále povinen klubu FK SEKO Louny uhradit náhradu výdajů spojených s
nesehraným utkání ve výší 2000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (1020409369/0800) do 15 dnů od vydání
tohoto rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz

V případě že nedojde k doložení uvedených dokladů do dalšího zasedání STK 27.11.2019 bude předáno k řešení DK ÚKFS
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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 27.11. 2019 v 16:30, v případě potřeby dříve
Jan Novotný v. r., předseda STK
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