Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 732 411 833
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 13. 9 . 2017

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1309/2017-2018 ze dne 13. 9. 2017
Jednání se účastnili: pp. Klupák, Maňák, Vlašič, Říha, Novotný
Hosté: Vitner Miloš
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Petr Klupák.
Projednáno bylo:

-

Došlá pošta:
Doplnění protestu (Kadaň, Kryry, Košťany), TJ Nové Sedlo, Libouchec, Krupka (video závady),



STK schvaluje:

-

-

5. kolo KP dospělých
3. kolo I.A třída sk. A
3. kolo I.A třída sk. B

-

3. kolo I.B třída sk. A
3. kolo I.B třída sk. B
3. kolo I.B třída sk. C

-

5. kolo KP staršího dorostu
5. kolo KP mladšího dorostu
3. kolo I. třída dorostu sk. A
3. kolo I. třída dorostu sk. B

-

3. kolo KPŽ st, ml. sk. A
3. kolo KPŽ st, ml. sk. B
Pohár dospělých

Dodatečné schválení výsledků odložených utkání
TJ Horní Jiřetín/FK Litvínov – TJ Krupka



Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem.



Informace STK
- Zveřejněná TL ŘKČ Jaro 2018
- Zveřejněná TL ÚKFS Jaro 2018

- Termíny přihlášek do halové zimní ligy mladších žáku a zimní ligy mladšího dorostu, starších žáků je stanoven na termín
do 10.10.2017 kdy závazné potvrzení přihlášení a kontakt na odpovědnou osobu zasílat na steffi.j@seznam.cz


Pohár dospělých 2017-2018 rozlosování 2. kolo (osmifinále) termín 20.9.2017 od 16:30





TJ Krupka
TJ Sokol Údlice
FK Jílové
vítěz FK Neštěmice / FK Jiskra Modrá

Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

vs.
vs.
vs.
vs.

Mostecký fotbalový klub o.p.s.
TJ Sokol Horní Jiřetín/Litvínov
vítěz utkání TJ Sokol Srbice / SK Baník Modlany (13.9.2017)
SK Brná (22.10.2017)

Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 732 411 833
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

Sekretariát ÚKFS / Odborné komise (KR, DK, KM, TMK)




2017420A1A0501 FK Tatran Kadaň – FK Litoměřicko „B“ nepotvrzen ZOU po utkání VM hostů.
2017420A2A0303 TJ Mojžíř – FK Česká Kamenice události v průběhu utkání ZOU nepředán STK rozhodčí SMREČEK
2017420A2A0301 Proboštov – MSK Benešov nad Ploučnicí trenér domácího družstva ročník 2010 rozhodčí HEJL
2017420A2B0303 TJ Sokol Domoušice – TJ Sokol Údlice podán protest na vyloučeného hráče hostů rozhodčí DVORSKÝ
2017420A2B0302 FK Vroutek – TJ Kopisty hlavní pořadatel současně příslušník domácího mužstva rozhodčí DOUBEK
2017420A3B0303 SK Roudnice nad Labem – SK Sokol Malé Žernoseky chybně uveden poločas utkání rozhodčí TESKA
2017420C1A0504 FK Neštěmice – Proboštov neuveden počet diváků, neuvedena doba hry druhého poločasu rozhodčí OFS
2017420C2B0305 FK Duchcov – TJ Sokol Horní Jiřetín AR2 současně trenérem hostujícího družstva rozhodčí TOPINKA
2017420C2A0303 TJ Skorotice – FK Jiskra Velké Březno AR2 současně trenérem domácího mužstva rozhodčí SURA
2017420C2A0301 TJ Vaňov/Libouchec – SK Štětí AR2 současně hráčem družstva hostů rozhodčí DRUGA
2017420D1A0504 FK Neštěmice – Proboštov v ZOU neuveden AR2 rozhodčí ZEMAN Miroslav
2017420E1B0302 Mostecký FK „B“ – FK SEKO Louny/J.Chomutov neuveden AR1, AR2 rozhodčí DOČEKAL
2017420E1A1205 SK Sokol Brozany – MSK Trmice neuveden AR2 rozhodčí JANSA
2017420E1A1203 ASK Lovosice – FK Neštěmice řízení o protestu viz dále rozhodnutí DK ze dne 7. 9. 2017 rozhodčí OFS
2017420F1B0305 SK Strupčice/Údlice – TJ Sokol Košťany/Oldřichov uvedení AR1 a AR2 v kategorii ml. žáků rozhodčí DUŠEK
2017420E1B0305 SK Strupčice/Údlice – TJ Sokol Košťany/Oldřichov účtováno o 50,- více na paušálu rozhodčí DUŠEK
2017420F1B0302 Mostecký FK „B“ - FK SEKO Louny/J.Chomutov utkání řízeno rozhodčím laikem nedostatečné vyplnění ZOU

Videa z utkání KP
- Vyhodnocení 5. Kola viz rozhodnutí STK – veškeré závady lze sledovat na níže uvedeném odkazu dané soutěže.

https://1drv.ms/x/s!AukXbwlkoXrq5347FKD6JZSuGkMC


Videa z I. A třída
- Vyhodnocení 3. Kola viz rozhodnutí STK – veškeré závady lze sledovat na níže uvedeném odkazu dané soutěže.

https://1drv.ms/x/s!AukXbwlkoXrq6ByNj7pwrbBjd63l
- STK upozorňuje kluby na dodržení článku 24 odst. f), kde je vysloveně uvedeno videozáznam musí být pořizován z takového místa, aby
jeho technická kvalita byla co nejvyšší. Je potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu na hrací plochu.
Záznam je nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní hrací plochy, z místa nad středovou čárou nad technickou
zónou mužstev.


Rozhodnutí o protestu:

- 4. 9. 2017 v 21:36 hod. podán protest klubu TJ Sokol Košťany/Oldřichov (4260141), dnem 4. 9. 2017 zahájeno řízení o protestu, který podal
tento klub v souladu s čl. 62, SŘ FAČR, protest směřován k utkání 2017420D1A0402 Proboštov – TJ Sokol Košťany/Oldřichov uvedený
protest nesplňoval náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 5. 9. 2017 byl klub TJ Sokol Košťany/Oldřichov podle § 26,
odst. 5, procesního řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději v úterý 11. 9. 2017 do
24:00 hod. na oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, dnem 9.9.2017
protest doplněn zástupcem klubu přesto nesplňuje náležitosti protestu do dnešního dne nebyly závady odstraněny, STK podle § 26, odst.
5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastavuje. Dle § 27 odst. 5., bude poplatek klubu TJ Sokol Košťany připsán na sběrnou
fakturu.
- 4. 9. 2017 v 10:11 hod. podán protest klubu FK Tatran Kadaň (4220451), dnem 4. 9. 2017 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub v
souladu s čl. 62, SŘ FAČR, protest je směřován k utkání 2017420A1A0408 MFK Most – FK Tatran Kadaň, kdy uvedený protest je
směřován na pochybení rozhodčích § 26 odst. 2, procesního řádu FAČR. Na základě rozhodnutí KR č.4-2017/2018 ze dne 7.9.2017
protest neoprávněný dle § 27 odst. 2 procesního řádu. Na základě § 27 odst. 5., bude poplatek klubu FK Tatran Kadaň připsán na sběrný
účet.
Rozhodnutí KR č.4 https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/285?documentsList-folderFilter-folder-id=84
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- 4. 9. 2017 v 10:09 hod. podán protest klubu SK HAVRAN Kryry (4240171), dnem 4. 9. 2017 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub
v souladu s čl. 62, SŘ FAČR, protest je směřován k utkání 2017420A2B0203 SK HAVRAN Kryry – TJ Tatran Podbořany uvedený protest
nesplňoval náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 5. 9. 2017 byl klub SK HAVRAN Kryry podle § 26, odst. 5,
procesního řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu kdy dnem 6.9.2017 na oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz , doručeno doplnění
protestu, které splňovalo podmínky dle § 26 odst. 4 procesního řádu. Na základě rozhodnutí KR č.4-2017/2018 ze dne 7.9.2017 protest
oprávněný. Poplatek klubu nebude účtován.
Rozhodnutí KR č.4 https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/285?documentsList-folderFilter-folder-id=84


Řízení o protestu

- 7. 9. 2017 v 18:40 hod. podán protest klubu FK Neštěmice (4270361), dnem 7. 9. 2017 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub v
souladu s čl. 62, SŘ FAČR, protest je směřován k utkání 2017420F1A1203 ASK Lovosice – FK Neštěmice uvedený protest nesplňoval
náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 13. 9. 2017 byl klub FK Neštěmice podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR,
vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději v pondělí 18. 9. 2017 do 24:00 hod. na oficiální adresu STK stk@ukfs.cz , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, STK
podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastaví. Uvedený protest podán v chybném utkání k disciplinárnímu přečinu
došlo v utkání 2017420E1A1203
- 10. 9. 2017 v 19:33 hod. podán protest klubu TJ Sokol Údlice (4220331), dnem 10. 9. 2017 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub
v souladu s čl. 62, SŘ FAČR, protest je směřován k utkání 2017420A2B0303 TJ Sokol Domoušice – TJ Sokol Údlice uvedený protest
nesplňoval náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 12. 9. 2017 byl klub TJ Sokol Údlice podle § 26, odst. 5, procesního
řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději v pondělí 18. 9. 2017 do 24:00 hod. na oficiální
adresu STK - stk@ukfs.cz , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, nebudou-li vady ve stanovené lhůtě
odstraněny, STK podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastaví.


Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)

- 011309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Litoměřicko „B“
(4230321) v souvislosti s utkáním 2017420A1A0501 FK Tatran Kadaň – FK Litoměřicko „B“ z důvodu porušení povinností stanovených v § 61,
odst. 2, SŘ FAČR, dle zjištění STK nebyl ZOU po utkání potvrzen vedoucím družstva hostů ŠEMELÍK Pavel (69040849) bez udání důvodu.
Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK
Litoměřicko podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu Litoměřicko připsána na sběrnou fakturu.
- 021309/2017 STK předává DK k šetření utkání 2017420A2A0303 TJ Mojžíř – FK Česká Kamenice, za spáchání možného disciplinárního
přečinu dle § 7 odst. 1, písm. c) SŘ kdy dle video záznamu došlo k opuštění HP hostujícího družstva z důvodu chránění vyloučeného hráče
hostů, kdy dle záznamu je evidentně nevhodné chování člena pořadatelského sboru domácího celku, dále není pořadatelskou službou
zajištěn hladký odchod vyloučeného hráče z hrací plochy. STK navrhuje v případě prokázání disciplinárního přečinu klubu Mojžíř udělit
pořádkovou pokutu ve výši 5000,- 031309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ Sokol Horní Jiřetín.
(4250071) v souvislosti s utkáním 2017420C2B0305 FK Duchcov – TJ Sokol Horní Jiřetín z důvodu porušení povinností stanovených v § 50,
odst. 12, SŘ FAČR, oddílový AR 2 BREJCHAL Ladislav (73080303) současně trenér družstva hostů. Je zakázáno, aby oddílový rozhodčí byl
příslušníkem družstva, podle § 29, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, je trenér družstva, uvedený v ZOU, příslušníkem družstva. Podle § 29, odst. 1,
procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu TJ Sokol Horní Jiřetín
podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 150,- Kč. Pokuta bude klubu Horní Jiřetín připsána na sběrnou fakturu.
- 041309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ Skorotice. (4250071) v
souvislosti s utkáním 2017420C2A0303 TJ Skorotice – FK Jiskra Velké Březno z důvodu porušení povinností stanovených v § 50, odst. 12,
SŘ FAČR, oddílový AR 2 WALTER Karel (65090402) současně trenér družstva domácích. Je zakázáno, aby oddílový rozhodčí byl
příslušníkem družstva, podle § 29, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, je trenér družstva, uvedený v ZOU, příslušníkem družstva. Podle § 29, odst. 1,
procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu TJ Skorotice podle § 7,
odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 150,- Kč. Pokuta bude klubu TJ Skorotice připsána na sběrnou fakturu.
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- 051309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK TJ Skorotice.
(4250071) v souvislosti s utkáním 2017420C2A0301 TJ Vaňov/Libouchec – SK Štětí z důvodu porušení povinností stanovených v § 50, odst.
12, SŘ FAČR, oddílový AR 2 CHALOUPECKÝ Josef (00120343) současně hráčem družstva hostů. Je zakázáno, aby oddílový rozhodčí byl
příslušníkem družstva, podle § 29, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, je hráčem družstva, uvedený v ZOU, příslušníkem družstva. Podle § 29, odst.
1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Štětí podle § 7,
odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 150,- Kč. Pokuta bude klubu SK Štětí připsána na sběrnou fakturu.
- 061309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Proboštov (4260261) v
souvislosti s utkáním 2017420A2A0301 Proboštov – MSK Benešov nad Ploučnicí z důvodu porušení povinností stanovených v § 22, odst. 1,
Řád trenérů FAČR, trenér domácího družstva SAMIR Nasser (10110122). Je zakázáno, aby trenér byl mladší 15-ti let, než stanovuje Řád
trenérů FAČR. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a
ukládá klubu Proboštov podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu Proboštov připsána na
sběrnou fakturu.
- 071309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Vroutek (4240591) v
souvislosti s utkáním 2017420A2B0302 FK Vroutek – TJ Kopisty z důvodu porušení povinností stanovených v § 40, odst. 3, SŘ FAČR, hlavní
pořadatel BALÁK Jiří (73041077). Je zakázáno, aby hlavní pořadatel byl současně příslušníkem družstva, podle § 29, odst. 1, písm. g) SŘ.
Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK
Vroutek podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu FK Vroutek připsána na sběrnou fakturu.
- 081309/2017 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Schoeller Křešice z.s.
(4230251) v souvislosti s utkáním 2017420A2A0306 FK Křešice – FK Rumburk z důvodu porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 24,
RMS chybí druhý poločas video přenosu z utkání, dále opakované závady přenosu. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR,
považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK Schoeller Křešice podle § 7, odst. 3, písm. c,
SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu Křešice připsána na sběrnou fakturu.

Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání 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.

Příští zasedání se uskuteční 20. 9. 2017 v 16:30, v případě potřeby dříve
Petr Klupák v. r., předseda STK
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