Okresní fotbalový svaz Litoměřice
Lodní náměstí 1093/7, Předměstí 412 01 Litoměřice
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Tel.: +420 732 241 034, www.fotbal.cz, e-mail: stkofsltm@seznam.cz
IČO: 22882499, bankovní spojení: č.ú. 246304805/0300
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27510

Zápis Sportovně technické komise OFS Litoměřice ze dne 13. 5. 2021
Online jednání se účastnili: pp. Martin Henzl, Filip Prošek, Michal Horáček
Host: Jan Novotný

Informace FAČR:
Rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 2020/21 https://facr.fotbal.cz/document/download/86323

Informace STK:
Přihláška do soutěžního ročníku 2021/22 byla sekretářem elektronicky rozeslána společně s pokyny
k přihlášce, návodem k vyplnění přihlášek a návrhem termínové listiny OFS PODZIM 2021 na kluby,
dále viz. rozhodnutí 011305/2021 a 021305/2021. Smlouva o sdruženém družstvu, souhlas se
zpracováním osobních údajů a zdravotní prohlášení je zveřejněno na úřední desce.
Losovací aktiv soutěží OFS Litoměřice nebude realizován, rozlosování včetně přidělení čísel bude zveřejněno
prostřednictvím ÚD do 8. 7. 2021. Před dnem losovacího dne bude zveřejněn návrh zařazení družstev do
soutěží.
STK informuje, že na základě rozhodnutí VV OFS Litoměřice bude startovné pro nový SR 2021/22 ve výši
50% z obvyklé ceny pro každé družstvo dospělých. Za družstva mládeže se startovné neplatí.

Turnaj mládeže OFS Litoměřice:
STK odkládá začátek Turnaje mládeže OFS Litoměřice. Více informací najdete ve svých emailových
schránkách.
Ostatní:
V případě písemné korespondence s OFS využijte adresu – Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Lodní
náměstí 1093/7, 412 01 Litoměřice.
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STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
Příští jednání STK ve ČT 20. 5. v 15:30 hod.

Rozhodnutí STK OFS Litoměřice ze dne 13. 5. 2021:
Rozhodnutí STK 011305/2021 – stanovení termínu pro doručení přihlášek:
STK podle čl. 1, písm. a), RMS, stanovuje termín pro doručení přihlášky pro soutěžní ročník 2021/22
nejpozději v neděli 27. června 2021 do 12.00hod. Při podání přihlášky po stanoveném termínu nebudou
družstva klubu do soutěží zařazena.
Rozhodnutí STK 021305/2021 – stanovení pokut za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném
termínu pro doručení přihlášek:
STK podle čl. 1, písm. a), RMS, stanovuje pokuty za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném
termínu doručení:
1) od 27. 6. do dne rozlosování soutěží – bez pokuty,
2) v den rozlosování soutěží – 2.000,- Kč za každé družstvo dospělých a 1.000,- Kč za každé družstvo mládeže,
3) po schválení zařazení družstev do soutěží při rozlosování již v kompetenci DK, pokuta za odhlášení družstva ze
soutěže dle sazebníku pokut RMS 2021/22.
- rozhodné je datum doručení zpětvzetí přihlášky družstva STK, případné pokuty budou řešeny cestou sběrné
faktury.

Poučení:
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k výkonnému výboru okresního fotbalového
svazu 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.

V Litoměřicích 13. 5. 2021

…………………………..
Martin Henzl
předseda Sportovně technické komise
OFS LITOMĚŘICE

