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Zápis Sportovně technické komise OFS Litoměřice ze dne 24. 11. 2022
Online jednání se účastnili: pp. Martin Henzl, Filip Prošek, Michal Horáček
Jednání zahájil a řídil předseda STK OFS Martin Henzl
Projednáno bylo:
Některé vybrané termíny:
- od 1. ledna 2023 do 28. února 2023 – ČLENSTVÍ FAČR
platba členství FAČR hráčů a funkcionářů na rok 2023
- do 28. února 2023
možnost využití hlášenky cestou IS pro změny termínů domácích utkání pro období jaro 2023
možnost podání návrhu na změny RMS 2023/24
- tři dny před zahájením soutěží
zpracování soupisek cestou IS
Informace předané do STK prostřednictvím IS:
2022423C1A0504 ZOU nepotvrzen vedoucím hostí, viz. rozhodnutí 012411/2022, R PROCHÁZKA
Radek
Ostatní:
- Termínová listina na jaro 2023 bude zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2022, plánovaný start
soutěží je 25. 3. 2022.
- Termínová listina přípravek bude zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2022
- STK schválila systém nadstavby v kategorii Starších žáků, podrobnosti budou zveřejněny na ÚD OFS
Litoměřice do konce listopadu 2022
V případě písemné korespondence s OFS využijte adresu – Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Lodní náměstí
1093/7, 412 01 Litoměřice.
Příprava nového RMS 2023/24:
- STK do konce listopadu rozešle klubům návrh RMS 2023/24, který nebude zveřejněn na úřední desce, STK
dává možnost oprávněným zástupcům klubů a členům ostatních komisí OFS zaslat podněty nebo návrhy k RMS
v souladu s platnou legislativou nejpozději do konce měsíce února 2023
STK projednala a schválila pro vnitřní potřeby:
▪
▪

STK schválila doručené HLAŠENKY a dohody změn termínů, viz rozhodnutí STK 022411/2022
příští jednání STK je plánováno ve ČT 1. 12. 15:30 hod., v případě potřeby dříve
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ROZHODNUTÍ STK OFS Litoměřice ze dne 24. 11. 2022
Rozhodnutí STK 012411/2022 – řízení o uložení pořádkové pokuty:
- STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ
Spartak Boletice/Březiny (4210031) v souvislosti s utkáním 2022423C1A0504 Malšovice – Boletice/Březiny
(SD) z důvodu porušení povinností stanovených v § 61, odst. 2, SŘ FAČR, dle Zápisu o utkání nebyl tento ZOU
po utkání potvrzen vedoucím družstva hostí JIRKŮ Kamil (85060473). Podle § 29, odst. 1, procesního řádu
FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu TJ Spartak
Boletice/Březiny podle § 7, odst. 3, písm. d), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Pokuta bude klubu
Boletice/Březiny (SD) připsána na sběrný účet.
Rozhodnutí STK 022411/2022 - změny termínu utkání:
- STK schválila veškeré hlášenky a dohody doručené řídícímu orgánu soutěže a provedla změny v IS včetně
případného poplatku, kluby mají za povinnost provést kontrolu termínu a případné nedostatky nahlásit řídícímu
orgánu soutěže.

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 24. 11. 2022

…………………………..

Martin Henzl
předseda Sportovně technické komise
OFS LITOMĚŘICE

