OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 26/2018-19 ze dne 23.4.2019
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:
 OP 25.kolo A1A2505 Psáry – Dobrovíz
původní termín: sobota 8.6.2019 17:00 hod. hřiště Psáry
nový termín: čtvrtek 6.6.2019 18:30 hod. hřiště Psáry
 III. třída – skupina A 18.kolo A2A1801 Jíloviště B – Hradištko
původní termín: pátek 19.4.2019 19:00 hod. hřiště Jíloviště
nový termín: pátek 19.4.2019 15:00 hod. hřiště Jíloviště
Klub Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši
1.000,- Kč. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 OP starších žáků 14.kolo E1A1705 Řevnice – Hradištko
původní termín: neděle 12.5.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice
nový termín: středa 8.5.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice
 OP mladších žáků – skupina A 12.kolo F1A1203 Jílové/D. Jirčany – Hradištko
původní termín: sobota 20.4.2019 10:00 hod. hřiště D. Jirčany
nový termín: středa 1.5.2019 10:00 hod. hřiště D. Jirčany
Klub Spolek FC JÍLOVÉ uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši 500,- Kč. Poplatek bude
připsán na sběrnou fakturu klubu.
 OP mladších žáků – skupina B 11.kolo F1B1101 Řevnice – Jíloviště
původní termín: sobota 27.4.2019 10:00 hod. hřiště Řevnice
nový termín: středa 1.5.2019 17:00 hod. hřiště Řevnice
Klub Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši
200,- Kč. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.

2. PROTESTY
STK zahájila projednávání protestu klubu TJ Sokol Čisovice, z.s. ze dne 21.4.2019, podaného
v souvislosti s utkáním 201821AA1A1803 Dobřichovice – Čisovice. Rozhodnutí o protestu se
odročuje z důvodu probíhajícího šetření.
3. PŘEDÁNÍ DO DK
STK navrhuje dle §7, odst.1, písm. d) SŘ, DK OFS k projednání přečin nedostavení se družstva
klubu Sportovní klub Černošice, z.s. k turnaji mladších přípravek 201821AH1K01 konaného dne
20.4.2019 v Dolních Břežanech, s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání
turnaje.

ADRESA:

Diskařská 2431/4
169 00 Praha 6

TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:

233 029 140
606 406 138
ofspz@fotbal.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka
č. účtu: 107-268570207 / 0100
IČ: 22883134

4. POKUTY
STK uděluje klubu Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice 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
§50, odst. 12 SŘ, výkon funkce oddílového AR asistentem trenéra družstva v utkání č.
201821AA1A1806 Krňany – Tuchoměřice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-26/1/18-19)
STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) a §9, odst.
5 SŘ a čl. 46, písm. j) RS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši 300,- Kč,
za porušení §9, odst. 2, §53, odst. 2, §50, odst. 10 SŘ a čl. 20 RS, bezdůvodné nevyplnění sestavy
družstva a dalších náležitostí a nevyplnění zápisu o utkání č. 201821AG1B1204 Vestec B - Psáry.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-26/2/18-19)
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 200,- Kč, za porušení §40 a §45, písm. u) SŘ,
neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání č. 201821AG1D1203 Roztoky – Holubice. Pokutu
uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-26/3/18-19)
STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) a
§9, odst. 5 SŘ a čl. 46, písm. j) RS, s použitím §29, odst. 1 Procesního řádu FAČR, pokutu ve výši
500,- Kč, za porušení §9, odst. 2, §53, odst. 2, §50, odst. 10 SŘ a čl. 20 RS, bezdůvodné nevyplnění
sestavy družstva a dalších náležitostí v zápisech o utkání č. 201821AH1K0104, 201821AH1K0109,
201821AH1K0111, 201821AH1K0113 a nevyplnění zápisů o utkání č. 201821AH1K0109,
201821AH1K0111. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-26/4/18-19)
5. JINÁ SDĚLENÍ
STK upozorňuje družstva klubů hrajících na hlášenky, že bezprostředně po příštím soutěžním kole
dojde k vylosování nadstavbové části v soutěžích mladších žáků a starších přípravek a je třeba ihned
nahlásit termíny domácích utkání STK.

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

2

