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 2. 5 . 2018

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 0205/2017-2018 ze dne 2. 5. 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 25.4.- 1.5. 2018

➢

- HET KP dosp. 23. kolo
- I.A třída (A, B) dosp. 19. kolo
Vyjma Dobroměřice – AFK Loko Chomutov nedostavení se k utkání po předchozím nahlášení řídícímu orgánu soutěže.
- I.B třída (A, B, C) dosp. 19. kolo
Vyjma SK Roudnice n.L. – TJ Hrob nedostavení se k utkání po předchozím nahlášení řídícímu orgánu soutěže.
-

KP SD, KP MD, 23. kolo
I. třída dorostu 17. kolo
KP SŽ, 18. kolo
KP MŽ, 18. kolo

➢

Dodatečné schválení utkání
- STK schválila veškeré dohrávané utkání v termínu 25.4.- 1.5. 2018

➢

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

➢

Sekretariát ÚKFS / Odborné komise (KR, DK, KM, TMK)
2017420A2B1902 FK Dobroměřice – AFK LoKo Chomutov nenastoupení k utkání hosté
2017420A3B1907 SK Roudnice n.L. – TJ Hrob nenastoupení k utkání hosté
2017420E1A1802 FK Neštěmice – MSK Trmice AR2 současně asistentem trenéra hostů r. Lácha Daniel
2017420F6A0308 Junior Chomutov „B“ – Mostecký fotbalový klub „A“ nenastoupení k utkání domácího družstva.
2017420E1B1804 FK Tatran Kadaň – SK Ervěnice - Jirkov/L. Chomutov události v průběhu utkání.
2017420A3A1503 TJ Čechie H. Podluží – SK Plaston Šluknov chybně uveden vedoucí hostujícího celku r. Vlk Lukáš
2017420F1B1801 FK Slavoj Žatec – FK Postoloprty/Dobroměřice neuvedena ŽK hostujícího hráče viz zpráva r. Svoboda

➢

Videa z utkání KP
- Vyhodnocení 23. Kola viz rozhodnutí STK
- STK bere na vědomí informaci o nevysílání online přenosu TJ Krupka
- STK bere na vědomí informaci o nevysílání online přenosu FK Kadaň

➢

Videa z I. A třída
- Vyhodnocení 19. 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)
Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

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

➢

Sdělení STK ÚKFS / Informace o novém SR 2018/2019
Losovací aktiv ŘKČ se uskuteční ve dne SO 23. 6. 2018 přihláška do soutěží ŘKČ
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/249?documentsList-folderFilter-folder-id=1159
Losovací aktiv ÚKFS se uskuteční ve dne ÚT 26. 6. 2018
Termínová listina: předběžný termín zahájení KP dospělých a dorostu o víkendu 11.8.-12.8.2018 ostatní soutěže dle přihlášených mužstev
do soutěže přesná TL bude vydána na losovacím aktivu ÚKFS
Přihlášky SR 2018/2019 termín podání do 31. 5. 2018 vyplněné v elektronické podobě zasílat na email stk@ukfs.cz přihláška bude
zveřejněna na Úřední desce FAČR do 7.5.2018

➢

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

-

010205/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub AFK LoKo Chomutov (4220121) k projednání
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420A2B1902 FK Dobroměřice – AFK LoKo Chomutov s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva FK Dobroměřice a uložení peněžité pokuty klubu AFK LoKo Chomutov v
částce 6000,- Kč. Klub AFK LoKo Chomutov je dále povinen klubu FK Dobroměřice uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným utkání
ve výší 4000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (1020399359/0800) do 15 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Klub
má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz

-

020205/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub Tělovýchovná jednota Hrob (4260101) k
projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420A3B1907 SK Roudnice n.L. – TJ Hrob s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva SK Roudnice n.L. a uložení peněžité pokuty klubu TJ Hrob v částce
5000,- Kč. Klub TJ Hrob je dále povinen klubu SK Roudnice n.L. uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným utkání ve výší 3500,- Kč
na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (2107858540/2700) do 15 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat
doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz

-

030205/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub JUNIOR CHOMUTOV, z.s. (4220531) k
projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420F6A0308 Junior Chomutov „B“ – Mostecký fotbalový klub „A“ s
návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 0-3 ve prospěch družstva Mostecký fotbalový klub „A“ a uložení peněžité pokuty
klubu Junior Chomutov „B“ v částce 1000,- Kč.

-

040205/2018 STK předává disciplinární komisi k projednání utkání 2017420E1B1804 FK Tatran Kadaň - SK Ervěnice - Jirkov/L.
Chomutov události v průběhu utkání napadení hráče divákem viz zpráva rozhodčího v ZOU

-

050205/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 250,- Kč. MSK Trmice (4270361) z důvodu porušení
povinností stanovených v § 50, odst. 12, SŘ FAČR

-

060205/2018 STK se zabývala doručeným podnětem zástupce klubu SK Viktorie Ledvice (4260181) na neoprávněný start hráče klubu TJ
Sokol Domoušice Škranc Jan 91062400 v utkání 2017420A2B1802 SK Viktorie Ledvice – TJ Sokol Domoušice, kdy na uvedeného hráče
startovala neoprávněná osoba STK konstatuje, že dle přístupného videozáznamu nelze jednoznačně potvrdit neoprávněný start. Dále klub
nevyužil možnosti § 62 SŘ FAČR a dle postupu § 26 procesního řádu FAČR, nevyužil oprávněný prostředek tudíž nebylo možné v danou
chvíli předat celou záležitost k projednání disciplinárního přečinu neoprávněného startu hráče. STK vyzývá klub Ledvice doložení všech
skutečností, které by dle § 9 odst. 1) procesního řádu vedly k objasnění situace.
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 9. 5. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve
Petr Klupák v. r., předseda STK
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