OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 23/2018-19 ze dne 2.4.2019
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 B 16.kolo A2B1606 Středokluky – Zbuzany B
původní termín: sobota 6.4.2019 16:30 hod. hřiště Středokluky
nový termín: sobota 6.4.2019 16:30 hod. hřiště Kněževes
Klub FK Středokluky, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 400,- Kč. Poplatek
bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 IV. třída – skupina A 13.kolo A3A1306 Bojanovice – Zlatníky B
původní termín: neděle 14.4.2019 16:30 hod. hřiště Bojanovice
nový termín: neděle 14.4.2019 13:30 hod. hřiště Bojanovice
 OP starších žáků 15.kolo E1A1506 D. Břežany – Hradištko
původní termín: neděle 28.4.2019 10:00 hod. hřiště D. Břežany
nový termín: sobota 27.4.2019 10:00 hod. hřiště D. Břežany
 OP mladších žáků – skupina A 10.kolo F1A1003 Zvole – Úhonice
původní termín: neděle 7.4.2019 10:00 hod. hřiště Zvole
nový termín: sobota 6.4.2019 10:00 hod. hřiště Zvole
 OP mladších žáků – skupina C 12.kolo F1C1202 Dobříč/Nučice – Třebotov/Choteč
původní termín: sobota 20.4.2019 10:00 hod. hřiště Dobříč
nový termín: středa 17.4.2019 17:30 hod. hřiště Dobříč
 OP mladších přípravek – skupina H 1.kolo H1H01 turnaj pořádaný klubem Kazín
původní termín: sobota 20.4.2019 10:00 hod. hřiště Kazín
nový termín: sobota 13.4.2019 10:00 hod. hřiště Kazín
 OP mladších přípravek – skupina K 3.kolo H1K03 turnaj pořádaný klubem Zvole
původní termín: sobota 4.5.2019 09:30 hod. hřiště Zvole
nový termín: sobota 11.5.2019 09:30 hod. hřiště Zvole

2. PROTESTY
STK projednala protest klubu AFK Radlík z.s. ze dne 24.3.2019, podaný v souvislosti s utkáním
201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice B. Na základě proběhlého šetření, STK shledala protest z
části důvodný. Dle §27, odst. 3 Procesního řádu FAČR se protestu částečně vyhovuje. Dle §27, odst. 5
Procesního řádu FAČR se poplatek za protest vrací v plné výši.
STK projednala protest klubu SK Hvozdnice, z.s. ze dne 25.3.2019, podaný v souvislosti s utkáním
201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice B. Na základě proběhlého šetření, STK shledala protest z
části důvodný. Dle §27, odst. 3 Procesního řádu FAČR se protestu částečně vyhovuje. Dle §27, odst. 5
Procesního řádu FAČR se poplatek za protest vrací v plné výši.
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3. NEDOHRANÉ UTKÁNÍ
STK rozhodla o výsledku nedohraného utkání č. 201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice B. Výsledek
utkání dosažený na hrací ploše v době předčasného ukončení utkání zůstává v platnosti jako konečný
výsledek. (Rozhodnutí č.j. STK-23/1/18-19)

4. POKUTY
STK uděluje klubu AFK Radlík 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 1.000,- Kč, za porušení ustanovení čl. 11, písm. a)
RS, nenahlášení událostí souvisejících s nedohráním utkání č. 201821AA2A1407 Radlík – Hvozdnice
B. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-23/2/18-19)
STK uděluje klubu FK Zbuzany 1953, 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 1.000,- Kč, za porušení ustanovení §46,
odst. 1, písm. a) SŘ a čl. 9, písm. d), i) RS, podávání nápojů ve skleněných obalech a neoznačení
členů pořadatelské služby v souladu s příslušným ustanovením RS v utkání č. 201821AA2B1502
Zbuzany B – Kazín. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-23/3/18-19)
5. JINÁ SDĚLENÍ
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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