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 24. 10. 2018

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 2410/2018-2019 ze dne 24. 10. 2018
Jednání se účastnili: pp. Mgr. P.Klupák, P. Maňák, V.Říha, M. Vlašič
Host: M. Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Mgr. Klupák
Projednáno bylo:
STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 17. 10. - 23. 10. 2018

➢
➢

Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.

➢

Doručená pošta
- Žádost o změnu soupisky TJ Sokol Březno

➢
-

Sekretariát chyby v ZOU
2018420A2A0903 Slavoj Bohušovice n.O. – TJ Mojžíř hlášeno zranění neoznačeno v ZOU r. Hejl
2018420A2A0906 FK Neštěmice – SK Roudnice nad Labem neoznačen zástupce kpt. popsáno ve zprávě r. Prágl
2018420A2B0903 TJ Sokol Obrnice – FK Vroutek z utkání není pořizován video přenos
2018420A2B0906 SK HAVRAN Kryry – 1FC Spořice nepotvrzen ZOU VM hostů r. Plzák M.
2018420A2B0907 FK Postoloprty – TJ Sokol Březno události po utkání viz zpráva R, dále otočena min OT ČK r. Vacek
2018420A3A0905 1FC Dubí – SFK Meziboří prostřednictvím ZOU podána námitka viz zpráva R
2018420A3C0905 SK Strupčice – TJ Baník Březenecká Chomutov události po utkání, neoznačen zástupce kpt. r. Holly
2018420C2B0904 FK Duchcov – SK Černovice nepotvrzen ZOU VM domácích, chybně uvedena min branky r. Topinka
2018420E1B0902 FK Litoměřicko „A“ – SK Sokol Brozany/ SK Lukavec nevyplněn povrch HP r. Starý OFS
2018420F1A0901 FK Tatran Kadaň – TJ Krupka utkání řízeno rozhodčím laikem
2018420C2B0903 1FC Dubí – SK Sokol Brozany AR2 současně vedoucím družstva domácích, chybí doba hry 2.pol r. Novotný Libor

➢

Pohár ÚKFS
- Podle přílohy č. 3 čl. 6, mají kluby možnost podat žádost o pořadatelství finále krajského poháru. STK stanovuje termín 31. října pro
možnost podání žádosti klubu o pořádání finálového utkání poháru dospělých ve středu 12. 6. 2019

➢

Informace STK
- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS

➢

Protest – zpětvzetí:
- 23. 10. v 09:15 podán protest klubu FK Litoměřicko z.s.v souvislosti s utkáním 2018420A3B0903 FK Litoměřicko „C“ – TJ Podřipan Rovné,
protest směřován proti udělení OT ČK domácímu hráči, protest nesplňoval náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 24.
10 .2018 oprávněným zástupcem klubu podle § 26, odst. 6, procesního řádu FAČR, vzat protest zpět před zahájením jeho projednávání,
poplatek za podání protestu nebude klubu Litoměřicko účtován.

➢
-

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
012410/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Sportovní klub
Strupčice, spolek (4220321) v souvislosti s utkáním 2018420A3C0905 SK Strupčice – TJ Baník Březenecká Chomutov z důvodu porušení
povinností stanovených v § 45 a 46, SŘ FAČR. kdy došlo k nezajištění řádného odchodu rozhodčích z HP a vhození předmětu na
rozhodčí divákem nezjištěné totožnosti. Podle § 29, odst. 1, procesního řádu FAČR, STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty
považuje za dostatečná a ukládá klubu Sportovní klub Strupčice podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 3000,- Kč.
Pokuta bude klubu Strupčice připsána na sběrnou fakturu.
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-

022410/2018 STK předává DK k šetření utkání 2018420A2B0907 FK Postoloprty – TJ Sokol Březno, za spáchání disciplinárního přečinu
dle § 66 odst. 2, písm. a) DŘ dle zprávy rozhodčího a dostupného video záznamu došlo k polití delegované osoby při odchodu z HP
divákem domácího klubu Löffelmann Adam (00060654), který je současně členem a hráčem FAČR.

-

032410/2018 STK podle § 28, odst. 1, procesního řádu FAČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Fotbalový klub
Postoloprty, z. s. (4240341) v souvislosti s utkáním 2018420A2B0907 FK Postoloprty – TJ Sokol Březno z důvodu porušení povinností
stanovených v § 45 a 46, SŘ FAČR. kdy došlo k nezajištění řádného odchodu rozhodčích z HP a polití rozhodčích divákem. Podle § 29,
odst. 1, procesního řádu FAČR, STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty považuje za dostatečná a ukládá klubu Fotbalový
klub Postoloprty, z. s. podle § 7, odst. 3, písm. c, SŘ FAČR, pořádkovou pokutu 1500,- Kč. Pokuta bude klubu Postoloprty připsána na
sběrnou fakturu.

-

042410/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč. 1FC Spořice (4220311) z důvodu
porušení § 61, odst. 2. SŘ FAČR v utkání 2018420A2B0906 SK HAVRAN Kryry – 1FC Spořice

-

052410/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 250,- Kč. FK Duchcov (4260431) z důvodu
porušení § 61, odst. 2. SŘ FAČR v utkání 2018420C2B0904 FK Duchcov – SK Černovice

-

062410/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. 1FC Dubí (4260511) z důvodu porušení §
50, odst. 12. SŘ FAČR v utkání 2018420C2B0903 1FC Dubí – SK Sokol Brozany

-

072410/2018 STK na základě zprávy rozhodčího v utkání 2018420A3A0905 1FC Dubí – SFK Meziboří došlo k slovnímu napadení hráče
D10, kdy ani jedna z delegovaných osob uvedené slovní napadení nezaznamenala. Dle § 62 SŘ FAČR mohl Členský klub podat protest
za podmínek stanovených Procesním řádem což k dnešnímu dni nevyužil. STK uvedenou námitku považuje za neoprávněnou.

-

082410/2018 STK neschvaluje změnu soupisky klubu TJ Sokol Březno z důvodu nesplnění podmínek dle § 10, odst.5, SŘ FAČR

-

092410/2018 STK na základě telefonické výzvy o předání video zařízení klubu AFK Loko Chomutov STK nařizuje uvedenou techniku
předat do používání klubu Sokol Obrnice nejpozději do 31.10.2018 v případě, že nedojde k předání do stanoveného termínu bude STK
požadovat náhradu za zařízení v celkové výši 6000,- Kč a částka bude připsána na sběrný účet klubu AFK Loko Chomutov.

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 31. 10. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve
Klupák Petr v. r., předseda STK
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