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. 12/2021
ze dne 2. 11. 2021
Přítomni:
-------Odsouhlaseno korespondenčně

1.

STK upozorňuje oddíly na následující ustanovení Soutěžního řádu mládeže a žen:

Dle tohoto pravidla hráči kategorie žáci (ročník 2007 a mladší) nejsou oprávněni startovat
v kategorii dospělých.
STK rozhodla v případě aktuálně zjištěných pochybení ohledně neoprávněných startů pokuty
neukládat (stejně jako v minulosti v případě prvních zjištění o neoprávněných startech
v kategoriích mládeže), informace o neoprávněných startech v utkáních je však předávána DK za
účelem přijetí případných opatření ze strany DK.
8. kolo Nová Cerekev – Košetice B 0:1 – v družstvu Košetice B nastoupil 1 hráč ročník 2007
11. kolo Počátky – Žirovnice 2:6 – v družstvu Počátky nastoupili 2 hráči ročník 2007
12. kolo Počátky – Jiřice 1:8 – v družstvu Počátky nastoupili 2 hráči ročník 2007
13. kolo Kamenice nad Lipou B – Počátky 6:0 – v družstvu Počátky nastoupili 3 hráči ročník 2007
13. kolo Košetice B – Nový Rychnov B 0:5 – v družstvu Košetice B nastoupil 1 hráč ročník 2007
1. kolo Počátky – Obrataň 0:6 – v družstvu Počátky nastoupili 2 hráči ročník 2007
1. kolo Košetice B – Plačkov 0:8 – v družstvu Košetice B nastoupil 1 hráč ročník 2007

Rozhodnutí STK ze dne 25. 10. 2021
Rozhodnutí 22/2021

Utkání Lukavec – Horní Cerekev, č. 2021613A1A0702, 7. kolo OP. II. třídy – překročení
povoleného poštu střídání (4x střídání) – Horní Cerekev
Porušení pravidla o střídání hráčů dle Rozpisu soutěží OFS Pelhřimov
STK ukládá pokutu 200 Kč

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

