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V Litoměřicích dne 21. 11. 2018

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 2111/2018-2019 ze dne 21. 11. 2018
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl,
Host:
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢

Doručená pošta
- SK Strupčice, Sádecký Dušan, SK Březiny,
STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 14. 11. - 20. 11. 2018

➢
➢

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

➢
➢

Sekretariát / KR / DK - chyby v ZOU
2018420A2B1303 TJ Sokol Domoušice – TJ Sokol Údlice závady organizátora/pořadatele utkání r. VLAŠIČ
2018420A2B1305 FK Postoloprty – FK Vroutek informace o shodném dresu brankáře hostů r. PRŮŠA
2018420A3A1306 TJ Union Děčín – SK Březiny neuvedeno střídaní hostů, poškozené dveře, nedohráno r. MENŠÍK
2018420A3C1303 SK Strupčice – FK Braňany Mlékárna předčasně ukončeno (INZULTACE), závady pořadatelské služby r. HANZAL

Informace STK
- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS
STK oznámení – v případě, že nebude video k dispozici na youtube / TVcom, a to pro potřeby odborných komisí ÚKFS bude uvedený
klub předán k řešení disciplinární komisi ÚKFS další vyhodnocení proběhne na posledním letošním zasedání STK
- V soutěžním období JARO 2019 bude nutné video nahrávat do stanoveného termínu, jak je určeno v čl.24 RMS, pokud tomu tak
nebude bude vzato jako by video nebylo a klub se tak vystavuje udělení pořádkové pokutě.
- Kluby mají povinnost sledovat ÚD ÚKFS – ZDE
- STK upozorňuje všechny rozhodčí, aby docházelo k evidování správného počtu diváků na utkání, které jsou nahlášeny hlavním
pořadatelem/organizátorem utkání. Kluby mají povinnost uvedené skutečnosti v ZOU kontrolovat.
- STK provede do 30.4.2019 kontrolu všech klubu hrající soutěže ÚKFS, a to ohledně hracích ploch a zázemí na základě kontroly bude
vydán certifikát pro účast v soutěžích ÚKFS v případě nedostatků bude určen termín pro odstranění závad.
- Ukončení činnosti v klubu FK Junior Děčín p. Dušan Sádecký ke dni 18.11.2018 ukončil činnost v rámci komunikace s klubem nadále
kontaktujte p Tyla

➢
-

Protest
18.11. v 21:33 podán protest klubu SK Březiny dnem 19.11.2018 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub v souladu s čl. 62, SŘ
FAČR, protest směřován k utkání 2018420A3A1306 TJ Union Děčín – SK Březiny uvedený protest nesplňoval náležitosti uvedené v § 26,
odst. 4, procesního řádu FAČR, 19. 11. 2018 byl klub SK Březiny podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, vyzván k odstranění vad
protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději do soboty 24. 11. 2018 do 24:00 hod. na oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz ,
výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, vady protestu odstraněny dne 21.11.2018, uvedený protest splňuje
náležitosti protestu, kdy je směřován na administrativní pochybení ze strany rozhodčího Menšík Jaroslav dále pak na uvádění
nepravdivých údajů ve zprávě rozhodčího dle § 26, odst. 2 , písm. d) procesního řádu FAČR , STK předává protest k rozhodnutí
disciplinární komisi a komisi rozhodčích, poplatek za podání protestu bude vyřešen na základě rozhodnutí § 27 procesního řádu FAČR
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➢

➢

Rozhodnutí o protestu 012111/2018 STK
- 12.11. v 08:15 podán protest klubu FK Slovan Chabařovice dnem 13.11.2018 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub v souladu
s čl. 62, SŘ FAČR, protest byl směřován k utkání 2018420A3A1201 TJ Sokol Unčín – FK Sokol Chabařovice uvedený protest nesplňoval
náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 13. 11. 2018 byl klub FK Slovan Chabařovice podle § 26, odst. 5, procesního
řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději do neděle 18. 11. 2018 do 24:00 hod. na
oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, k danému termínu nebyly
vady ve stanovené lhůtě odstraněny, STK podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastavuje, klubu FK Slovan
Chabařovice účtován poplatek dle přílohy č. 1. § 2, odst. 1, procesního řádu FAČR ve výši 1500,- Kč připsán na SÚ klubu.
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
- 022111/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. f), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi SK Strupčice z.s. (4220321) k projednání
disciplinárního přečinu předčasného ukončení utkání z důvodu INZULTACE rozhodčího příslušníkem družstva domácích, v utkání
2018420A3C1303 SK Strupčice – FK Braňany Mlékárna s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve
prospěch družstva FK Braňany Mlékárna a uložení peněžité pokuty klubu Strupčice.
- 032111/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. e), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub SK Březiny z.s. (4210041) k projednání
disciplinárního přečinu s návrhem na uložení disciplinárního tresu kontumace utkání 2018420A3A1306 TJ Union Děčín – SK Březiny.
Utkání bylo rozhodčím ukončeno v 78. minutě za stavu 5-2 ve prospěch domácího družstva z důvodu, že počet hráčů hostujícího družstva
klesl pod povolený počet dle pravidel fotbalu na základě zprávy rozhodčího bez závažných důvodů odmítlo družstvo pokračovat a soutěžní
utkání se z tohoto důvodu nedohrálo; STK navrhuje DK ponechání dosaženého výsledku na hrací ploše 5-2 ve prospěch družstva
TJ Union Děčín a uložení peněžité pokuty klubu SK Březiny.
- 042111/2018 STK nahlášení události v poločase utkání hlavním pořadatelem Pochman Jiří (55100303), v souvislosti s utkáním
2018420A3A1306 TJ Union Děčín – SK Březiny, hlavním pořadatelem nahlášeno poškození dveří kabiny hostujícího mužstva.
Prostřednictvím IS informace ve zprávě rozhodčího Menšík Jaroslav, STK bere na vědomí předběžné oznámení o poškození kabiny po
utkání, v případě, že domácí klub má zájem toto řešit a nedojde-li mezi kluby k dohodě o náhradě škody nebo sjednání nápravy, je třeba
doložit dohodu s předběžným vyčíslením nákladů na opravu, nebo dohodu o vyrovnání mezi kluby. V případě, že nedojde k dohodě klubů
bude věc předána k řešení do DK ÚKFS
- 052111/2018 STK schvaluje rozdělení dvojic čtvrtfinále poháru dospělých termín stanoven dle TL Jaro 2019 na 24.4.2019
Tělovýchovná jednota Krupka – TJ Sokol Srbice, z.s.
SK Plaston Šluknov, z.s. - FK Jílové z.s.
FK Slavoj Žatec z.s. - TJ Spartak Perštejn, z.s.
SK Brná, z.s. - Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.

-

062111/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu za porušení povinností pořadatele stanovených v čl.
24, RMS video není na TV.com / youtube
TJ Sokol Údlice (4220331)
FK Bílina (4260011)
SK Havran Kryry (4240171)

-

2000,- Kč
2000,- Kč
500,- Kč

Údlice – Klášterec (opakované nenahraní videa)
Bílina – TJ Sokol Březno (opakované nenahraní videa)
SK Havran Kryry – FK Bílina

072111/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu za porušení povinností pořadatele stanovených v čl.
24, RMS závady video přenosu.
Proboštov (4260261)
TJ Sokol Horní Jiřetín (4250071)
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300,- Kč
700,- Kč

Proboštov – Křešice (video nahráno na profil jiného uživatele)
TJ Sokol Horní Jiřetín – FK Litoměřicko, TJ Sokol Horní Jiřetín – FK Kadaň
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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.

Novotný Jan v. r., předseda STK

Příští zasedání se uskuteční 28. 11. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve
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