FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz PELHŘIMOV
IČO: 22882847, sídlo Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
e-mail: ofspe@seznam.cz

Zápis STK OFS Pelhřimov č. 9/2021
ze dne 12. 10. 2021
Přítomni:
-------Odsouhlaseno korespondenčně

1. STK znovu vyzývá kluby k řádnému vyplňování a kontrole zápisů o utkáních mládeže, včetně
například uvádění výsledku poločasu utkání, minut vstřelení branek, uvádění údaje o splnění
podmínek bezinfekčnosti a jmen a tel. čísel osob odpovědných v každém týmu za splnění těchto
podmínek. Správnost údajů uvedených v zápisech jsou povinni ověřit a potvrdit vedoucí
mužstev.

Rozhodnutí STK ze dne 12. 10. 2021
Rozhodnutí 18/2021
utkání Černovice – Ústrašín, č. 2021613A1A1105, 11. kolo OP II. třídy – kumulace Vedoucí + AR2
(Novák Petr 78020588) – Ústrašín – porušení § 50 odst. 12 Soutěžního řádu FAČR
STK ukládá pokutu 200 Kč
Rozhodnutí 19/2021
STK podle § 7, odst. 1, písm. h) Soutěžního řádu FAČR navrhuje uložení disciplinárního trestu
oddílu Hořepník
utkání Žirovnice – Hořepník, č. 2021613G1A0602, 6. kolo OP Starší přípravka (výsledek 5:5)
Důvod: v družstvu Hořepník nastoupili 3 hráči ročníku narození 2010
Porušení pravidla o startu hráčů ve věkových kategoriích mládeže dle Rozpisu soutěží OFS
Pelhřimov (výjimka pro 2 hráče) – neoprávněný start hráče mládeže.
STK navrhuje DK uložení trestu kontumace utkání 3:0 ve prospěch oddílu Žirovnice
Za účelem vydání rozhodnutí o trestu předáno DK OFS Pelhřimov.
Rozhodnutí 20/2021
STK podle § 7, odst. 1, písm. d) Soutěžního řádu FAČR navrhuje uložení disciplinárního trestu
oddílu Senožaty
utkání Třešť C – Senožaty, č. 2021613A3A0903, 9. kolo OP. IV. třídy
Důvod: nenastoupení družstva Senožaty k soutěžnímu utkání (SŘ FAČR § 7/1 d)
STK navrhuje DK uložení trestu kontumace utkání 3:0 ve prospěch oddílu Třešť C
Za účelem vydání rozhodnutí o trestu předáno DK OFS Pelhřimov.

STK ukládá oddílu Senožaty pokutu ve výši 2.000 Kč – dle Rozpisu soutěží OFS Pelhřimov, str.5 –
nenastoupení k mistrovskému utkání. Pokutu uhradit ve prospěch oddílu Třešť C.
STK ukládá oddílu Třešť C sdělit oddílu Senožaty platební údaje pro zaplacení uložené pokuty.
STK ukládá oddílu Senožaty doložit zaplacení pokuty do 30. 10. 2021 na sekretariát OFS.

Odůvodnění rozhodnutí obsažených v tomto zápise se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního
řádu FAČR nevyhotovuje.
Proti rozhodnutím obsaženým v tomto zápise je možné podat odvolání v souladu s ustanovením
§ 21 Procesního řádu FAČR, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení k orgánu příslušnému dle
ustanovení § 19 odst. 3 Procesního řádu FAČR. Doručením rozhodnutí se podle § 8 Procesního
řádu FAČR rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce 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.

Zapsal:
Tomáš Vejsada
předseda STK OFS Pelhřimov

