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.: 774 510 650
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 5. 12. 2018

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 0512/2018-2019 ze dne 5.12. 2018
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák,
Host:
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢

Doručená pošta
- SK Březiny, Oldřichov, Brná

➢

STK schvaluje všechna utkání odehraná odložená utkání

➢

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
- 010512/2018 STK udělila finanční pokutu za porušení čl. 21 písm. f) RMS, STK stanovila výši pokuty dle čl. 21 písm. g) RMS za
jednotlivého hráče, který nenastoupil k utkání u klubu Oldřichov (Skrčený David) viz rozhodnutí STK 032811/2018 ze dne 28.11.2018, kdy
dne 3.12.2018 obdržela lékařské zprávy, přesto STK konstatuje, že udělená finanční pokuta je v souladu s řády FAČR
- 020512/2018 STK bere na vědomí vyrovnání mezi kluby TJ Union Děčín vs SK Březiny z rozhodnutí STK 022811/2018
- 030512/2018 STK vyzvala 20.11.2018 všechny OFS v Ústeckém kraji ohledně spolupráce, aby mohlo být rozhodnuto o kompenzačních
poplatcích u všech klubů hrající soutěže dospělých ÚKFS na základě obdržených informací vydáno rozhodnutí 042811/2018 STK kdy byly
následně vyzvány kluby, aby v případě nesouhlasu s kompenzačním poplatkem doložily a požádaly o snížení stanoveného poplatku KTM
ÚKFS a to nejpozději do 12.12.2018 na adresu ktm@ukfs.cz , která posoudí oprávněnost sdružených družstev a podmínek kompenzace.

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 dle potřeby nejdříve v roce 2019, v případě potřeby dříve
Novotný Jan v. r., předseda STK
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