Zápis z jednání STK č. 29/2020-21 ze dne 09.11.2021
Přítomní: M. Kaňok, J. Kárník, P. Štípek, P. Poulíček, M. Zbořil
Omluven: J. Plichta

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:
•

Okresní přebor mladších žáků - skupina B, 8. kolo 202121AF1B0803 FK Jinočany/FK
Zbuzany - TJ Sokol Čisovice/FK Mníšek pod Brdy
původní termín: 24.10.2021 14:00, Neděle, hřiště Jinočany
nový termín: 09.11.2021 17:00, Úterý, hřiště Čisovice

•

Okresní přebor starších přípravek - skupina C, 10. kolo 202121AG1C1002 SK Nučice/FK
Dobříč - FK Jinočany/FK Zbuzany
původní termín: 06.11.2021 10:00, Sobota, hřiště Nučice
nový termín: 23.04.2022 10:00, Sobota, hřiště Nučice

•

Okresní přebor mladších přípravek - skupina I, 2. kolo 202121AH1I0202 SK Rapid Psáry
A – SK Slavia Jesenice
původní termín: 05.11.2021 17:00, Pátek, hřiště Jesenice
nový termín: 02.04.2022 14:00, Sobota, hřiště Jesenice

•

Okresní přebor starších přípravek - skupina C, 10. kolo 202121AG1C1003 SK
Třebotov/TJ Sokol Choteč - FK Slavoj Řevnice
původní termín: 07.11.2021 10:00, Neděle, hřiště Třebotov
nový termín: 10.04.2022 10:00, Neděle, hřiště Třebotov

•

DEMISPORT Okresní přebor, 13. kolo 202121AA1A1303 FK Zbuzany B - SK Rapid Psáry
původní termín: 13.11.2021 14:00, Sobota, hřiště Spartak Zbuzany
nový termín: 13.11.2021 13:30, Sobota, hřiště Spartak Zbuzany
Klub FK Zbuzany 1953, 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 29-1-2021/22)

•

III. třída - skupina B, 13. kolo 202121AA2B1305 SK Slavia Drahelčice - FK Kosoř B
původní termín: 14.11.2021 13:30, Neděle, hřiště Spartak Drahelčice
nový termín: 13.11.2021 13:30, Sobota, hřiště Spartak Drahelčice
Klub FK Kosoř 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 29-2-2021/22)

2. ZMĚNA POŘADATELSTVÍ
STK z důvodu špatného stavu hrací plochy a po dohodě klubů, nařizuje změnu
pořadatelství v utkání III.tř. skupiny A, SK Slavia Jesenice B – TJ Okrouhlo následovně:
utkání č. 202121AA2A1203 bude sehráno 07.11.2021 ve 14:00 hod na hřišti TJ Okrouhlo a
utkání č. 202121AA2A2503 bude sehráno na hřišti SK Slavia Jesenice.
STK z důvodu špatného stavu hrací plochy a po dohodě klubů, nařizuje změnu
pořadatelství v utkání IV.tř. skupiny A, SK Olympie Dolní Břežany B – Sokol Zvole B
následovně:
utkání č. 202121AA3A0405 bude sehráno 06.11.2021 ve 14:00 hod na hřišti Sokol Zvole a
utkání č. 202121AA3A1305 bude sehráno na hřišti SK Olympie Dolní Břežany.
STK z důvodu špatného stavu hrací plochy a po dohodě klubů, nařizuje změnu
pořadatelství v utkání Okresní přebor dorostu, SK Olympie Dolní Břežany –
Žebrák/Komárov následovně:
utkání č. 202121AC1A1105 bude sehráno 07.11.2021 ve 10:15 na hřišti Spartak Žebrák a
utkání č. 202121AC1A2405 bude sehráno na hřišti SK Olympie Dolní Břežany.

3. SANKCE
STK uděluje klubu AFK Libčice, 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 300,- Kč, za porušení §53,
odst. 1 SŘ, vyplnění jména a ID hlavního pořadatele v ZoÚ v utkání č. 202121AF1C0903
AFK Libčice – FK Rudná. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-3-2021/22)
STK uděluje klubu FK Rudná , 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 300,- Kč, za porušení §53,
odst. 1 SŘ, nevyplnění jména a ID hlavního pořadatele v ZoÚ a za porušení §61 odst. 2 SŘ,
nepotvrzení ZoÚ vedoucím družstva v utkání č. 202121AG1A1004 FK Rudná - PFA A.
Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-4-2021/22)

STK uděluje klubu Povltavská FA, 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 100,- Kč, za porušení §61
odst. 2 SŘ, nepotvrzení ZoÚ vedoucím družstva v utkání č. 202121AG1A1004 FK Rudná PFA A. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-5-2021/22)
STK uděluje klubu TJ Hostivice, 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 100,- Kč, za porušení §53,
odst. 1 SŘ, nevyplnění jména a ID hlavního pořadatele v ZoÚ v utkání č. 202121AG1D0904
TJ Hostivice – AFK Libčice. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-6-2021/22)
STK uděluje klubu AFK Libčice, 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 200,- Kč, za porušení §61
odst. 2 SŘ, nepotvrzení ZoÚ vedoucím družstva v utkání č. 202121AG1D1002 AFK Libčice
– TJ Sokol Velké Přílepy. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-7-2021/22)
STK uděluje klubu TJ Sokol Velké Přílepy, spolek, dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm.
m) RS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč, za porušení
§61 odst. 2 SŘ, nepotvrzení ZoÚ vedoucím družstva v utkání č. 202121AG1D1002 AFK
Libčice – TJ Sokol Velké Přílepy. Pokutu klub uhradí dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury.
(STK 29-8-2021/22)
STK uděluje klubu TJ Sokol Červený Újezd, z.s., dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46 písm.
h) RS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 300,- Kč, za porušení
§40, odst.3 SŘ, výkon funkce oddílového rozhodčího hlavním pořadatelem v utkání
č. 202121AG1D1001 TJ Sokol Č. Újezd – TJ Hostivice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS
prostřednictvím sběrné faktury.
(STK 29-9-2021/22)

4. PŘEDÁNÍ DO DK
STK v souladu s §7 odst.1 SŘ předává DK OFS k projednání družstvo mužů Sokol Zvole
z důvodu podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nedostavení se družstva k utkání
DEMISPORT Okresní přebor č. 202121AA1A1202, TJ Sokol Dobrovíz - Sokol Zvole,
s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání a uhrazení poplatku
pořádajícímu klubu dle čl. 12 RS.

5. JINÁ SDĚLENÍ
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, 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.
STK důrazně apeluje na kluby, aby věnovaly zvýšenou pozornost správnému vyplňování
ZoÚ, a to zejména při utkáních mládeže, která nejsou řízena kvalifikovanými rozhodčími.
Zejména se jedná o vyplnění seznamu hráčů, stanovení hlavního pořadatele a vedoucího
družstva. STK dále upozorňuje na neslučitelnost funkcí hlavního pořadatele a rozhodčího
utkání
a na povinnost vedoucího družstva potvrdit ZoÚ.
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.

zapsal:
Mikuláš Zbořil

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

