Zápis z jednání STK č. 19/2020-21 ze dne 31.08.2021
Přítomní
M. Kaňok, J. Kárník, P. Poulíček, J. Plichta, P. Štípek
Hosté
------------------------------------------------------------------Nepřítomen, Omluven
-------------------------------------------------------------------

1. SCHVÁLENÉ ZMĚNY TERMÍNŮ A HRACÍCH PLOCH
STK schvaluje v souladu s §8, odst. 4 SŘ a čl. 5 RS dohodu klubů o změně termínu utkání
takto:
•

DEMISPORT Okresní přebor, 2. kolo 202121AA1A0202 FK Zbuzany B - SK Olympie Dolní
Břežany
původní termín: 28.08.2021 14:00, Sobota, hřiště Zbuzany
nový termín: 28.08.2021 13:30, Sobota, hřiště Choteč

•

Okresní přebor dorostu, 3. kolo 202121AC1A0307 TJ Sokol Tuchoměřice – Sokol Zvole
původní termín: 12.09.2021 10:15, Neděle, hřiště Tuchoměřice
nový termín: 10.09.2021 17:30, Pátek, hřiště Tuchoměřice

•

Okresní přebor mladších přípravek - skupina E, 1. kolo turnaje, pořadatel TJ Sokol
Úhonice
původní termín: 04.09.2021 10:00, Sobota, hřiště Úhonice
nový termín: 05.09.2021 10:00, Neděle, hřiště Úhonice

•

Okresní přebor mladších žáků - skupina B, 1. kolo 202121AF1B0101 FK Slavoj Řevnice –
SK Slavia Drahelčice
původní termín: 04.09.2021 10:00, Sobota, hřiště Řevnice
nový termín: 08.09.2021 18:00, Středa, hřiště Řevnice

•

Okresní přebor dorostu, 1. kolo 202121AC1A0106 Všenory/Jíloviště – Sokol Zvole
původní termín: 16.09.2021 16:15, Čtvrtek, hřiště Všenory
nový termín: 15.09.2021 16:15, Středa, hřiště Všenory

•

Okresní přebor dorostu, 2. kolo 202121AC1A0204 SK Roztoky - FK Mníšek pod Brdy
původní termín: 04.09.2021 10:15, Sobota, hřiště Roztoky
nový termín: 28.10.2021 11:00, Čtvrtek, hřiště Roztoky

•

Okresní přebor starších přípravek - skupina A, 1. kolo 202121AG1A0103, SK Roztoky A
– Spartak Průhonice
původní termín: 04.09.2021 15:30, Sobota, hřiště Roztoky
nový termín: 04.09.2021 14:15, Sobota, hřiště Roztoky

•

Okresní přebor mladších žáků - skupina B, 4. kolo 202121AF1B0405, FK Jinočany/FK
Zbuzany – FK Dobříč/SK Nučice
původní termín: 26.09.2021 14:00, Neděle, hřiště Jinočany
nový termín: 20.09.2021 17:00, Pondělí, hřiště Jinočany

•

Okresní přebor starších přípravek - skupina A, 1. kolo 202121AG1A0104, Povltavská FA
A – FK Rudná
původní termín: 03.09.2021 17:00, Pátek, hřiště Davle
nový termín: 03.09.2021 17:00, Pátek, hřiště Štěchovice

2. HLÁŠENKY DRUŽSTEV
•

Okresní přebor mladších přípravek - skupina F, 4. kolo turnaje, pořadatel SK Roztoky
nový termín: 02.10.2021 13:00, Sobota, hřiště Roztoky

3. VÝMĚNA POŘADATELSTVÍ
•

Okresní přebor starších přípravek - skupina D, 2. kolo 202121AG1D0202 TJ Sokol
Holubice – TJ Sokol Tuchoměřice
původní termín: 12.09.2021 10:00, Neděle, hřiště Holubice
nový termín: 09.09.2021 17:00, Čtvrtek, hřiště Tuchoměřice

•

III. třída - skupina B, 5. kolo 202121AA2B0504 SK Třebotov – FK Horoměřice
původní termín: 18.09.2021 16:30, Sobota, hřiště Třebotov
nový termín: 19.09.2021 16:30, Neděle, hřiště Horoměřice

4. SANKCE
Klub FK Zbuzany B, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši 1.000,- Kč za
dohodu o změně termínu utkání vloženou do elektronického informačního systému
méně než 5 dní před stanoveným termínem utkání. Poplatek bude připsán na sběrnou
fakturu klubu. (STK 19-1-2021/22)
Klub TJ Hostivice, z.s. uhradí dle čl. 46, písm. d) RS poplatek ve výši 400,- Kč za pozdní
dodání seznamu sdruženého družstva. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu
klubu. (STK 19-2-2021/22)
Klub TJ Sokol Jeneč, z.s. uhradí dle čl. 46, písm. d) RS poplatek ve výši 400,- Kč za pozdní
dodání seznamu sdruženého družstva. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu
klubu. (STK 19-3-2021/22)
Klub FK Dobříč 1940, z.s. uhradí dle čl. 46, písm. d) RS poplatek ve výši 400,- Kč za
pozdní dodání seznamu sdruženého družstva. Poplatek bude připsán na sběrnou
fakturu klubu. (STK 19-4-2021/22)
Klub SK Roztoky, z.s. uhradí dle čl. 46, písm. d) RS poplatek ve výši 400,- Kč za pozdní
dodání hlášenky o MU. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
(STK 19-5-2021/22)
Klub TJ Sokol Úhonice, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 200,- Kč za
dohodu o změně termínu utkání vloženou do elektronického informačního systému
méně než 17 dní před stanoveným termínem utkání. Poplatek bude připsán na
sběrnou fakturu klubu. (STK 19-6-2021/22)
Klub FK Slavoj Řevnice, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 200,- Kč za
dohodu o změně termínu utkání vloženou do elektronického informačního systému
méně než 17 dní před stanoveným termínem utkání. Poplatek bude připsán na
sběrnou fakturu klubu. (STK 19-7-2021/22)
Klub FK Mníšek Pod Brdy, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 400,- Kč za
dohodu o změně termínu utkání vloženou do elektronického informačního systému
méně než 17 dní před stanoveným termínem utkání. Poplatek bude připsán na
sběrnou fakturu klubu. (STK 19-8-2021/22)

STK uděluje klubu SK Roztoky z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. g) RS, s
použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 500,- Kč, za porušení §30,
odst. 4) SŘ, uvedení v ZoÚ funkcionáře, který k tomu nemá oprávnění.
DEMISPORT Okresní přebor, č. 202121AA1A0205, Sokol Zvole – SK Roztoky.
SEIDL Michal, ID: 94101827 Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (STK 19-9-2021-22)
STK uděluje klubu Spartak Žebrák z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení čl.
31, písm. d) RS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo
dorostu ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu do příštího
zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl. 44
RS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 19-10-2021-22)
STK uděluje klubu FK Komárov z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RS, s
použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení čl.
31, písm. d) RS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo
dorostu ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu do příštího
zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl. 44
RS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 19-11-2021-22)
STK uděluje klubu TJ Jíloviště, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. m) RS, s
použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení čl.
31, písm. d) RS, nepředložení seznamů hráčů startujících za sdružené družstvo
dorostu ve stanoveném termínu. V případě nepředložení seznamu do příštího
zasedání STK bude klub předán k disciplinárnímu řízení. Pokutu uhradí klub dle čl. 44
RS prostřednictvím sběrné faktury. (STK 19-12-2021-22)

5. PŘEDÁNÍ DO DK
STK předává DK OFS k projednání přečin klubu SK Roztoky, z.s. z důvodu odhlášení družstva
SK Roztoky B ze soutěže starších přípravek, sk. A.

6. JINÁ SDĚLENÍ
STK upozorňuje kluby a rozhodčí, že VD je povinen předložit rozhodčímu utkání podepsaný
seznam hráčů s prohlášením bezinfekčnosti C-19.
Rozhodčí je povinen zkontrolovat seznam jmen uvedený v seznamu o prohlášení
bezinfekčnosti C-19 se seznamem hráčů, uvedených v ZoU.
Kontrolu správnosti delegovaný rozhodčí nekontroluje!!! Zodpovědnost za správnost údajů
má příslušný VD.
VD hostujícího družstva ponechává podepsaný seznam hráčů s prohlášením bezinfekčnosti
C-19 pořadatelskému družstvu, který jej uchovává po dobu 30-ti dnů od skončení utkání.
STK upozorňuje kluby, která startují jako sdružená družstva je v souladu s Čl. 32 písm. d) RS
jsou sdružená družstva povinna předložit na e-mailové adrese: ofspz@fotbal.cz nejpozději 3
dny před zahájením příslušné soutěže seznamy všech hráčů, kteří budou startovat za
sdružené družstvo. Klub, uvedený ve smlouvě o sdruženém startu družstev na prvním místě
musí mít na seznamu uvedený následující minimální počet hráčů: v kategorii dorostu a
starších žáků 7 hráčů, v kategorii mladších žáků a starších přípravek 5 hráčů, v kategorii
mladších přípravek 4 hráče.
STK upozorňuje kluby, že v souladu s Čl.9 písm. d) RS SŘ se výpočetní technikou rozumí
funkční notebook či funkční PC s obrazovkou min.15´´ včetně funkční klávesnice a myši; s
dostatečnou kapacitou pro kvalitní příjem internetového signálu a bezproblémovým
připojením k systému IS. STK upozorňuje kluby, že výpočetní technikou se nerozumí
mobilní telefon, tablet či jiné zařízení!!!
STK upozorňuje kluby a rozhodčí, že sekce „technický doprovod“ v zápise o utkání je určena
výhradně pro profesionální soutěže a v soutěžích OFS Praha-západ se v žádných utkáních
nevyplňuje. Pro řádné fungování IS FAČR je při vyplňování zápisu nutné používat výhradně
prohlížeč Google Chrome.
STK upozorňuje kluby a rozhodčí, že dle §30 SŘ nesmí hráč vykonávat funkci vedoucího družstva.

STK upozorňuje kluby, že v případě nevyplnění sestavy družstva v zápise o utkání v IS před
utkáním musí být pořízen náhradní (písemný) zápis, jinak utkání nesmí být sehráno!
STK upozorňuje kluby, že v případě schválení žádosti o změnu termínu utkání v IS po
posledním zasedání STK před utkáním, je jejich povinností telefonicky kontaktovat STK!
Takovéto změny budou schvalovány pouze ze závažných důvodů. Pokud není změna termínu
v IS schválena STK, musí být utkání sehráno v původním termínu!
STK upozorňuje kluby, že vyjma utkání turnajů mladších přípravek je povinností vedoucího
družstva potvrdit zápis o utkání v IS bezprostředně po jeho skončení.

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 Praha-západ. Doručením
rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Příští jednání STK bude svoláno dle potřeby.

zapsal:
Jan Plichta

ověřil:
Martin Kaňok v.r.
předseda STK OFS Praha - západ

