OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 22/2018-19 ze dne 26.3.2019
1. SCHVÁLENÉ ZMĚNY TERMÍNŮ A HRACÍCH PLOCH
STK schvaluje v souladu s §8, odst. 4 SŘ a čl. 5 RS dohodu klubů o změně termínu utkání takto:
 III. třída – skupina A 17.kolo A2A1704 Pikovice – Jílové B
původní termín: neděle 14.4.2019 16:30 hod. hřiště Pikovice
nový termín: neděle 14.4.2019 14:00 hod. hřiště Pikovice
 OP mladších žáků – skupina B 12.kolo F1B1203 Všenory – Lety/Dobřichovice
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Všenory
nový termín: středa 1.5.2019 13:00 hod. hřiště Všenory
 OP starších přípravek – skupina D 12.kolo G1D1204 Jinočany/Zbuzany – Dobříč/Nučice
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Jinočany
nový termín: pondělí 15.4.2019 17:30 hod. hřiště Jinočany

2. PROTESTY
STK zahájila projednávání protestu klubu AFK Radlík z.s. ze dne 24.3.2019, podaného
v souvislosti s utkáním 201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice B. Rozhodnutí o protestu se odročuje
z důvodu probíhajícího šetření.
STK zahájila projednávání protestu klubu SK Hvozdnice, z.s. ze dne 25.3.2019, podaného
v souvislosti s utkáním 201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice B. Rozhodnutí o protestu se odročuje
z důvodu probíhajícího šetření.
3. KONTROLA STADIONŮ
STK schvaluje na základě provedené kontroly následující stadiony pro konání mistrovských soutěží
v rámci OFS Praha-západ pro SR 2018/2019:
FK Lety, z.s.
Osvědčení o provedené kontrole a splnění podmínek pro konání mistrovských soutěží si mohou kluby
vyzvednout na sekretariátu OFS.

4. POKUTY
STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ, s použitím
§29, odst. 1 Procesního řádu FAČR a čl. 46, písm. l) RS, pokutu ve výši 500,- Kč, za porušení
ustanovení čl. 9, písm. a) RS, nezabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin po skončení utkání
č. 201821AA1A1405 Hostivice – Čisovice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-22/1/18-19)
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STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ, s použitím
§29, odst. 1 Procesního řádu FAČR a čl. 46, písm. l) RS, pokutu ve výši 800,- Kč, za porušení §45,
písm. j) a čl. 9, písm. g), i) RS, neposkytnutí občerstvení delegovaným osobám a neoznačení členů
pořadatelské služby v souladu s příslušným ustanovením RS v utkání č. 201821AA2A1401 Jíloviště B
– Davle. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK22/2/18-19)
STK uděluje klubu SK KAZÍN – Dolní Mokropsy, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ, s použitím §29,
odst. 1 Procesního řádu FAČR a čl. 46, písm. l) RS, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení ustanovení
čl. 9, písm. i) RS, neoznačení členů pořadatelské služby v souladu s příslušným ustanovením RS
v utkání č. 201821AA2B1406 Kazín – Č. Újezd. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím
sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-22/3/18-19)
5. JINÁ SDĚLENÍ
STK upozorňuje kluby Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. a SK Roztoky, z.s., že v souladu s
ustanovením §8 přílohy č. 2 SŘ a čl. 15 RS je povinností klubů doručit seznamy všech hráčů obou
družstev mladších žáků na předepsaném tiskopise na sekretariát OFS nejpozději 3 dny před začátkem
příslušné soutěže, tj. do 3.4.2019.
STK upozorňuje kluby, že v souladu s ustanovením čl. 31, písm. d) RS je povinností klubů, majících
přihlášená do soutěže sdružená družstva mládeže, doručit seznamy všech hráčů každého z klubů, kteří
budou startovat za sdružené družstvo na předepsaném tiskopise na sekretariát OFS nejpozději 3 dny
před začátkem příslušné soutěže, tj. do 3.4.2019 (resp. do 17.4.2019 pro kategorii mladších
přípravek).

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Praha-západ. Doručením rozhodnutí se rozumí
jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Jitka Plochová v.r.
předseda STK OFS Praha západ
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