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 4. 4. 2018

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 0404/2017-2018 ze dne 4. 4. 2018
Jednání se účastnili: pp. Klupák, Maňák, Vlašič, Říha, Novotný
Hosté: Vitner Miloš
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Petr Klupák.
Projednáno bylo:
➢

STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 28.3.- 3.4. 2018
- HET KP dosp. 19. kolo
- I.A třída (A, B) dosp. 15. kolo
FK Křešice – Slavoj Bohušovice
Proboštov – Střekov

nařízení STK viz rozhodnutí 100404/2018
náhradní termín ÚT 1.5.2018 od 14:30

- I.B třída (A, B, C) dosp. 15. kolo
TJ Spartak Jiříkov – FK Chuderov
TJ Čechie H.Podluží –SK Platon Šluknov

náhradní termín ÚT 1.5.2018 od 13:00
náhradní termín ÚT 1.5.2018 od 15:00

- KP SD, KP MD, 19. kolo
- I. třída dorostu 13. kolo
TJ Slavoj Úštěk/Liběšice – SK Štětí
TJ Sokol H.Jiřetín – TJ Krásný Dvůr/Kryry

náhradní termín ST 25.4.2018 od 17:00
náhradní termín ST 18.4.2018 od 17:30

- KP SŽ, 14. kolo
- KP MŽ, 14. kolo
- O pohár hejtmana SŽ
➢

Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem.
- neschválená dohoda 2017420A3C1602 TJ Baník Bř. Chomutov - SK Černovice platí původní termín 07.04.2018 od 13:00

➢

Protest:
- 1.4. v 09:53 podán protest klubu Slavoj Bohušovice nad Ohří z.s. v souvislosti s utkáním 2017420A2A1502 Křešice – Bohušovice, protest
směřován proti porušení jiného předpisu FAČR (pravidel fotbalu) a to proti neregulérnímu stavu náhradní HP protest splňuje náležitosti
uvedené v § 26, odst. 4, podle § 26, odst. 2, písm. a), c) procesního řádu FAČR. STK dle § 27 odst. 2 uvedený protest se zamítá.
Poplatek za podání protestu ve výši 750,- Kč bude vyřešen dle rozhodnutí o protestu dle § 27 odst. 5 procesního řádu FAČR.

➢

Sekretariát ÚKFS / Odborné komise (KR, DK, KM, TMK)
2017420A2A1502 Křešice – Bohušovice předáno do STK z důvodu nezpůsobile HP
2017420A2A1501 Junior Děčín – MSK Benešov nad Pl. Předáno do STK kdy nebylo zjištěno porušení R- KOLÁTOR Petr
2017420F1A1402 SK Junior Teplice/FK Teplice – FK Neštěmice nepotvrzen ZOU vedoucím mužstva domácích
2017420E6A0112 FK Bílina/FK Duchcov – FK SEKO Louny/J. Chomutov – nenastoupení mužstva domácích viz rozhodnutí STK
2017420D1A1903 TJ Sokol Košťany/Oldřichov – FK Bílina chybně uveden poločas utkání R – HARENČÁK Jan
2017420C2A1303 1FC Dubí – FK Jiskra Velké Březno chybně uvedeno pořadí branky a minuta R – PETRÁČEK Jiří
2017420C2A1305 SK Plaston Šluknov – TJ Vaňov/Libouchec AR2 současně příslušníkem družstva domácích R – BUDSKÝ
2017420C2B1303 TJ Sokol Mšené Lázně/Budyně – TJ Tatran Podbořany zmatečně uvedeno pořadí branek hostů R – PRÁGL Martin
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2017420E1A1405 FK Junior Děčín „B“ – SK Sokol Brozany nedostavení se k utkání hostujícího mužstva
2017420F1A1405 FK Junior Děčín „B“ – SK Sokol Brozany nedostavení se k utkání hostujícího mužstva
➢

Videa z utkání KP
- Vyhodnocení 19. Kola viz rozhodnutí STK

➢

Videa z I. A třída
- Vyhodnocení 15. Kola viz rozhodnutí STK
- 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. Dále je nutné, aby video přenos obsahoval v levém horním rohu (čas a skóre)

➢

➢

Soupisky družstev:
- STK provedla kontrolu zadaných soupisek v IS a upozorňuje na povinnost nahrát soupisku do systému 3 dny před zahájením příslušné
soutěže.
Chybějící soupisky: Jiskra Velké Březno viz rozhodnutí STK 020404/2018
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)

-

010404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Junior Teplice
(4260391) v souvislosti s utkáním 2017420F1A1402 Junior Teplice/FK Teplice – FK FK Neštěmice z důvodu porušení povinností
stanovených v § 61, odst. 2, SŘ FAČR, dle zjištění STK nebyl ZOU po utkání potvrzen vedoucím družstva domácích HAVLÍK Václav
(89042058) bez udání důvodu. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za
dostatečná a ukládá klubu SK Junior Teplice podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 250,- Kč. Pokuta bude klubu Junior
Teplice připsána na sběrnou fakturu.

-

020404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ Jiskra Velké Březno
(4270301) z důvodu porušení povinností stanovených v § 10, odst. 4, SŘ FAČR, dle zjištění STK nebyla soupiska k dnešnímu dni vyplněna
prostřednictvím IS FAČR. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za
dostatečná a ukládá klubu TJ Jiskra Velké Březno podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu
Jiskra Velké Březno připsána na sběrnou fakturu.

-

030404/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub FK Bílina (4260011) k projednání
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420E6A0112 FK Bílina/FK Duchcov – FK SEKO Louny/ J.Chomutov s návrhem
na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 0-3 ve prospěch družstva FK SEKO Louny a uložení peněžité pokuty klubu FK Bílina v
částce 1500,- Kč. Klub FK Bílina je dále povinen klubu FK SEKO Louny uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným utkání ve výší
2000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (1020409369/0800) do 14 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Klub má
povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz

-

040404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ Sokol Srbice
(4260301) v souvislosti s utkáním 2017420A1A1902 TJ Sokol Srbice – FK Baník Modlany z důvodu porušení povinností pořadatele
stanovených v čl. 24, RMS. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za
dostatečná a ukládá klubu TJ Sokol Srbice podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu Srbice
připsána na sběrnou fakturu.

-

050404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Plaston Šluknov.
(4210351) v souvislosti s utkáním 2017420C2A1305 SK Plaston Šluknov – TJ Vaňov/Libouchec z důvodu porušení povinností stanovených
v § 50, odst. 12, SŘ FAČR, oddílový AR 2 ČURGALI Ladislav (95021435) současně asistent trenéra družstva domácích. Je zakázáno, aby
oddílový rozhodčí byl příslušníkem družstva, podle § 29, odst. 1, písm. c), SŘ FAČR, je asistent trenéra družstva, uvedený v ZOU,
příslušníkem družstva. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za
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dostatečná a ukládá klubu SK Plaston Šluknov podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 150,- Kč. Pokuta bude klubu
Šluknov připsána na sběrnou fakturu.
-

060404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Vroutek (4240591) v
souvislosti s utkáním 2017420A2B1506 FK Vroutek – TJ Sokol Údlice z důvodu porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 24, RMS
video přenos k dnešnímu dni není k dispozici na YOUTUBE. 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
500,- Kč. Pokuta bude klubu Vroutek připsána na sběrnou fakturu.

-

070404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Klášterec nad Ohří
(4220171) v souvislosti s utkáním 2017420A2B1501 FK Klášterec nad Ohří – FK Postoloprty z důvodu porušení povinností pořadatele
stanovených v čl. 24, RMS video přenos k dnešnímu dni není k dispozici na YOUTUBE.(2. případ) Podle § 29, odst. 1, procesního řádu
FAČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK Klášterec podle § 7, odst. 3, písm. c,
SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 700,- Kč. Pokuta bude klubu Klášterec připsána na sběrnou fakturu.

-

080404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu TJ Mojžíř (4220171) v
souvislosti s utkáním 2017420A2B1505 TJ Mojžíř – ASK Lovosice z důvodu porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 24, RMS
video přenos k dnešnímu dni není k dispozici na YOUTUBE. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková
zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu TJ Mojžíř podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu
500,- Kč. Pokuta bude klubu Mojžíř připsána na sběrnou fakturu.

-

090404/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub SK Sokol Brozany (4230061) k projednání
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420E1A1405 / 2017420F1A1405 FK Junior Děčín „B“ – SK Sokol Brozany s
návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva Junior Děčín „B“ a uložení peněžité pokuty klubu SK
Sokol Brozany v částce 4000,- Kč. Klub SK Sokol Brozany je dále povinen klubu FK Junior Děčín uhradit náhradu výdajů spojených s
nesehraným utkání ve výší 2000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (3953100207/0100) do 14 dnů od vydání tohoto
rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz

-

100404/2018 STK na základě čl. 2 písm. j) RMS nařizuje STK sehrání utkání FK Křešice – Slavoj Bohušovice v termínu 11.4.2018 od
16:30

-

110404/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FK Bílina (4210411) v
souvislosti s utkáním 2017420A1A1907 FK Bílina – SK STAP TRATEC Vílémov z důvodu porušení povinností pořadatele stanovených v čl.
24, RMS video přenos neúplně nahrán na TV.COM. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, považuje STK skutková zjištění pro
uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK Bílina podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč.
Pokuta bude klubu FK Bílina 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 11. 4. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve

Petr Klupák v. r., předseda STK
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