OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 24/2018-19 ze dne 9.4.2019
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 A 17.kolo A2A1701 Průhonice B – Jíloviště B
původní termín: neděle 14.4.2019 16:30 hod. hřiště Průhonice
nový termín: neděle 14.4.2019 15:30 hod. hřiště Průhonice
Klub Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek 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 A3A1303 Zvole B – Mníšek B
původní termín: neděle 14.4.2019 16:30 hod. hřiště Zvole
nový termín: neděle 14.4.2019 13:15 hod. hřiště Zvole
Klub Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 400,Kč. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 IV. třída – skupina B 13.kolo A3B1305 Statenice – Drahelčice
původní termín: neděle 14.4.2019 16:30 hod. hřiště Statenice
nový termín: neděle 14.4.2019 13:00 hod. hřiště Statenice
Klub Tělocvičná jednota Sokol Statenice uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 400,Kč. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 IV. třída – skupina B 16.kolo A3B1601 Tuchoměřice B – Drahelčice
původní termín: neděle 5.5.2019 17:00 hod. hřiště Tuchoměřice
nový termín: sobota 4.5.2019 17:00 hod. hřiště Tuchoměřice
 OP starších žáků 14.kolo E1A1406 Psáry – Jeneč
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Psáry
nový termín: středa 8.5.2019 10:00 hod. hřiště Psáry
 OP mladších žáků – skupina A 12.kolo F1A1201 D. Břežany – Vestec B
původní termín: pátek 19.4.2019 17:00 hod. hřiště D. Břežany
nový termín: úterý 16.4.2019 17:30 hod. hřiště D. Břežany
 OP mladších žáků – skupina A 12.kolo F1A1204 Zvole – Průhonice
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Zvole
nový termín: čtvrtek 25.4.2019 17:30 hod. hřiště Zvole
 OP mladších žáků – skupina B 12.kolo F1B1201 Jíloviště – Kazín
původní termín: sobota 20.4.2019 14:30 hod. hřiště Jíloviště
nový termín: čtvrtek 25.4.2019 17:30 hod. hřiště Jíloviště
 OP mladších žáků – skupina C 12.kolo F1C1203 Tuchoměřice – Č. Újezd
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Tuchoměřice
nový termín: pondělí 15.4.2019 17:30 hod. hřiště Tuchoměřice
 OP mladších žáků – skupina C 12.kolo F1C1204 Hostivice – Roztoky A
původní termín: sobota 20.4.2019 10:00 hod. hřiště Hostivice
nový termín: středa 24.4.2019 18:00 hod. hřiště Hostivice
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OP starších přípravek – skupina A 12.kolo G1A1202 Povltavská FA – D. Břežany A
původní termín: pátek 19.4.2019 17:00 hod. hřiště Davle
nový termín: úterý 23.4.2019 17:00 hod. hřiště Davle
OP starších přípravek – skupina B 12.kolo G1B1201 Průhonice – D. Jirčany
původní termín: neděle 21.4.2019 13:30 hod. hřiště Průhonice
nový termín: pátek 26.4.2019 17:30 hod. hřiště Průhonice
OP starších přípravek – skupina B 12.kolo G1B1203 Hradištko – Jesenice B
původní termín: neděle 21.4.2019 14:00 hod. hřiště Hradištko
nový termín: středa 17.4.2019 17:00 hod. hřiště Hradištko
OP starších přípravek – skupina C 12.kolo G1C1201 Řevnice – Všenory
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice
nový termín: středa 24.4.2019 17:30 hod. hřiště Řevnice
OP mladších přípravek – skupina L 1.kolo H1L01 turnaj pořádaný klubem Řevnice
původní termín: sobota 20.4.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice
nový termín: neděle 5.5.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice

2. PROTESTY
STK projednala protest klubu SK Sokol Zlatníky, z.s. ze dne 7.4.2019, podaný v souvislosti
s utkáním 201821AA1A1605 Krňany – Zlatníky. Na základě šetření STK shledala protest jako
nedůvodný a proto jej zamítá. Dle § 27, odst. 5 Procesního řádu FAČR poplatek za protest propadá ve
prospěch řídícího orgánu.
3. PŘEDÁNÍ DO DK
STK navrhuje dle §7, odst. 2 SŘ, DK OFS k projednání přečin odhlášení družstva klubu Sportovní
klub Černošice, z.s. ze soutěže OP starších přípravek, skupina C (201821AG1C), s návrhem na
uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže.
STK navrhuje dle §7, odst.1, písm. d) SŘ, DK OFS k projednání přečin nedostavení se družstva
klubu Spartak Průhonice, z.s. k utkání č. 201821AE1A1201 Rudná - Průhonice, s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání. STK bere na vědomí důvody nedostavení se k utkání.

4. POKUTY
STK uděluje klubu SK Sokol Zlatníky, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. l) RS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 500,- Kč, za porušení §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání bezprostředně po utkání vedoucím družstva v utkání č.
201821AA1A1605 Krňany – Zlatníky. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-24/1/18-19)
STK uděluje klubu SK Slavia Drahelčice, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. l) RS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 400,- Kč, za porušení §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání bezprostředně po utkání vedoucím družstva v utkání č. 201821AA3B1203
Řevnice – Drahelčice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí
č.j. STK-24/2/18-19)
STK uděluje klubu Sokol Zvole, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. l) RS, s použitím
§29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč, za porušení §40, odst. 3 SŘ, výkon
funkce oddílového rozhodčího hlavním pořadatelem v utkání č. 201821AF1A1003 Zvole – Úhonice.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-24/3/18-19)
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STK uděluje klubu SK Olympie Dolní Břežany z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. l) RS,
s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč, za porušení §40 a §45,
písm. u) SŘ, neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání č. 201821AG1C1404 D. Břežany B –
Mníšek/Černolice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-24/4/18-19)
STK uděluje klubu SK Roztoky, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ a čl. 46, písm. l) RS, s použitím
§29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 100,- Kč, za porušení §40 a §45, písm. u) SŘ,
neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání č. 201821AG1D1404 Roztoky – Jinočany/Zbuzany.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-24/5/18-19)
5. JINÁ SDĚLENÍ
STK bere na vědomí informaci o přerušení utkání č. 201821AA2A1601 Jíloviště B – Jesenice B
z důvodu poruchy umělého osvětlení. Po opravě bylo utkání řádně dohráno.
STK bere na vědomí důvody vyplnění náhradního zápisu o utkání v utkání č. 201821AF1A1005
Jesenice – Průhonice. Organizátor utkání splnil včas všechny své povinnosti.

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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