OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD
Zápis z jednání STK č. 32/2018-19 ze dne 4.6.2019
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 26.kolo A2A2603 Vestec B – Průhonice B
původní termín: neděle 16.6.2019 17:00 hod. hřiště Vestec
nový termín: sobota 15.6.2019 14:00 hod. hřiště Vestec
 III. třída – skupina B 26.kolo A2B2602 Č. Újezd – Vonoklasy
původní termín: sobota 15.6.2019 17:00 hod. hřiště Č. Újezd
nový termín: sobota 15.6.2019 14:30 hod. hřiště Č. Újezd
 IV. třída – skupina B 22.kolo A3B2202 Hostivice B – Dobříč B
původní termín: neděle 16.6.2019 17:00 hod. hřiště Hostivice
nový termín: sobota 15.6.2019 10:15 hod. hřiště Hostivice
 OP mladších žáků – skupina A 18.kolo F1A1803 Úhonice – Povltavská FA B
původní termín: sobota 1.6.2019 10:00 hod. hřiště Úhonice
nový termín: sobota 1.6.2019 14:00 hod. hřiště Úhonice
Klub Tělocvičná jednota Sokol Úhonice uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši 500,- Kč.
Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 OP starších přípravek – skupina B1 5.kolo G2B0501 Vestec B – Hradištko
původní termín: neděle 2.6.2019 13:00 hod. hřiště Vestec
nový termín: středa 5.6.2019 18:00 hod. hřiště Vestec
Klub Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši
500,- Kč. Poplatek bude připsán na sběrnou fakturu klubu.
 OP starších přípravek – skupina D2 5.kolo G3D0502 Rudná – Jinočany/Zbuzany
původní termín: sobota 1.6.2019 14:00 hod. hřiště Rudná
nový termín: čtvrtek 6.6.2019 18:00 hod. hřiště Jinočany
Klub FK Rudná z.s. uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši 500,- Kč. Poplatek bude
připsán na sběrnou fakturu klubu.
2. PŘEDÁNÍ DO DK
STK navrhuje dle §7, odst.1, písm. d) SŘ, DK OFS k projednání přečin nedostavení se družstva
klubu Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. k utkání č. 201821AA3A2005 Zlatníky B – Mníšek B,
s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání. STK bere na vědomí důvody
nedostavení se k utkání.

3. POKUTY
STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko, 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
§45, písm. j) SŘ a čl. 9, písm. g) RS, neposkytnutí občerstvení delegované osobě v utkání č.
201721AE1A2205 Hradištko – Týnec n.S. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-32/1/18-19)
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STK uděluje klubu FK Rudná 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. 201821AF3C0502 Rudná – Hostivice.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-32/2/18-19)
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 500,- Kč, za porušení §40 a §45, písm. u) SŘ,
neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání č. 201821AG3D0501 Roztoky – Tuchoměřice.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-32/3/18-19)
4. JINÁ SDĚLENÍ
STK rozhodla o místech a termínech konání finálových turnajů jednotlivých kategorií takto:
Finálový turnaj OP mladších žáků se uskuteční v neděli 16.6.2019 od 10:00 na hřišti
v Tuchoměřicích.
Finálový turnaj OP starších přípravek se uskuteční v sobotu 15.6.2019 od 10:00 na hřišti v Mníšku
pod Brdy.
Finálová utkání vítězů skupin H1G a H1H o přeborníka okresu v kategorii mladších přípravek
budou sehrána následovně:
201821AH1M0101 Roztoky – Vestec, sobota 8.6.2019 v 10:00, hřiště Roztoky
201821AH1M0201 Vestec – Roztoky, neděle 16.6.2019 v 10:00, hřiště Vestec.
STK upozorňuje klub Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz z.s. na povinnost připravit
šatnu rozhodčích dostatečné velikosti v případě delegování 3 rozhodčích na utkání.
STK bere na vědomí důvod nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva hostů v utkání č.
201821AA3A2001 D. Břežany B – Zvole B.
STK bere na vědomí v souladu s čl. 25 RS pořádání turnaje dospělých v malé kopané klubem TJ
Sokol Čisovice, z.s. ve dnech 21.-23.6.2019.
STK bere na vědomí v souladu s čl. 25 RS pořádání mezinárodního turnaje starších žáků Junior ČEZ
CUP 2019 klubem Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. dne 8.6.2019.
STK souhlasí se startem družstva dospělých klubu SK Sokol Kytín, z.s. v SR 2019/2020 v soutěžích
řízených OFS Příbram.

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

