Zápis z jednání STK OFS Teplice číslo 19

Ročník 2021/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání: Teplice
Jednání STK zahájil a řídil předseda komise p. Smrž
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
2. Termíny utkání (včetně satelitů přípravek) – Schválené změny termínu
-

STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem

-

STK schválila změny utkání nepodléhající schválení soupeřem

Správné termíny utkání jsou jen a pouze na internetové adrese is.fotbal.cz
Oddíly mají povinnost tyto stránky sledovat.
STK upozorňuje oddíly, že změna termínu utkání (která podléhá schválení soupeřem) podaná přes
informační systém platí až po schválení soupeře a STK. Dokud soupeř dohodu v informačním
systému nepotvrdí, platí termín původní. STK nebude brát zřetel ani na potvrzení po telefonu či
emailem.
STK upozorňuje oddíly, že pokud by byla vedoucím jiná osoba, než oddíl uvedl v komunikaci s STK,
je oddíl povinen neprodleně informovat STK o novém vedoucím (včetně jeho jména a
telefonického kontaktu) na emailovou adresu smrz@ofsteplice.cz. V případě, že tak oddíl neučiní
nejpozději 24 hodin po odehraném utkání bude řešen (může být udělena finanční pokuta) a
případně předán DK s návrhem k potrestání.

STK důrazně upozorňuje oddíly a rozhodčí, že rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání
do zápisu o utkání uvést:
•
•
•
•
•
•

skutečný čas zahájení utkání
konečný výsledek utkání
střelce branek
uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku
střídání
dobu hry

Po doplnění těchto skutečností MUSÍ být zápis o utkání potvrzen oběma vedoucími (stává
se, že vedoucí dají svá lomítka rozhodčímu a ten za ně potvrdí zápis i hodinu či hodiny po
skončení utkání).

Toto je nepřípustné a v případě zjištění, že došlo k pozdnímu uzavření zápisu
o utkání vedoucím, bude uložena pořádkové pokuty neboť:
Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání rozhodčím na výzvu
rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů
jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své
totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím svého lomítka
rodného čísla, případně svým podpisem.
3. Schválení soutěžních utkání
28. kolo OLPE PLUS – Okresní přebor dospělých
Dodatečně 10. kolo I. KOMÁRKOVA – HMF ELEKTROMOTORY Přebor ml. žáků utkání
Sokol Srbice/FK Novosedlice – Hvězda Trnovany
4. Závady (popsané) v zápise o utkání
2021426A1A2804 FK Litvínov – Proboštov B v zou uvedený vedoucím hostů byl zároveň hráčem
(R: Strada)
5. Odhlášení ze soutěže
6. Rozhodnutí STK – řízení o protestu
7. Rozhodnutí STK – (řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/předání do DK)
201001/2021 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové
pokuty vůči oddílu Proboštov B (4260261) v souvislosti s utkáním OLPE PLUS – Okresní přebor
dospělých č. 2021426A1A2804 FK Litvínov – Proboštov B, z důvodu porušení povinností
stanovených v § 30, odst. 4 SŘ 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. d), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 100,- Kč. Pokuta bude klubu Proboštov připsána
na sběrnou fakturu.

8. Různé
POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do sedmi dnů dle §25 Procesního řádu
fotbalové asociace české republiky. Poplatek, dle Přílohy č. 1 Procesního řádu
Fotbalové asociace České republiky, je nutno uhradit na číslo účtu 246 346
837/0300 nebo uhradit hotově v pokladně sekretariátu a doklad o zaplacení
odeslat spolu s odvoláním
Za STK OFS v Teplicích Jan Smrž – předseda STK

