OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 3/2020-21 ze dne 25.8.2020
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 starších žáků – skupina A 1.kolo E1A0102 Psáry B – Hradištko
původní termín: neděle 06.09.2020 09:30 hod. hřiště Psáry
nový termín: neděle 06.09.2020 11:45 hod. hřiště Libeř
 OP starších žáků – skupina A 1.kolo E1A0301 Psáry B – Zvole
původní termín: neděle 20.09.2020 09:30 hod. hřiště Psáry
nový termín: neděle 20.09.2020 13:00 hod. hřiště Psáry
 OP starších žáků – skupina A 5.kolo E1A0502 Jílové/Radlík – Psáry B
původní termín: sobota 03.10.2020 10:00 hod. hřiště Jílové
nový termín: neděle 04.10.2020 10:00 hod. hřiště Jílové
 OP starších žáků – skupina B 2.kolo E1B0203 Choteč/Třebotov – Dobříč/Nučice
původní termín: neděle 13.09.2020 10:00 hod. hřiště Choteč
nový termín: neděle 13.09.2020 14:00 hod. hřiště Choteč
 OP mladších žáků – skupina B 2.kolo F1B0201 Všenory/Jíloviště – Kazín A
původní termín: sobota 12.09.2020 14:30 hod. hřiště Jíloviště
nový termín: středa 09.09.2020 17:00 hod. hřiště Jíloviště
 OP mladších žáků – skupina B 4.kolo F1B0403 Jinočany/Zbuzany – Dobřichovice
původní termín: neděle 27.09.2020 14:00 hod. hřiště Jinočany
nový termín: čtvrtek 24.09.2020 17:00 hod. hřiště Jinočany
 OP mladších žáků – skupina C 1.kolo F1C0102 Libčice – Rudná
původní termín: sobota 05.09.2020 10:00 hod. hřiště Libčice
nový termín: neděle 06.09.2020 10:00 hod. hřiště Libčice
 OP starších přípravek – skupina C 4.kolo G1C0403 Jinočany/Zbuzany – Dobřichovice
původní termín: sobota 26.09.2020 10:00 hod. hřiště Jinočany
nový termín: čtvrtek 24.09.2020 17:00 hod. hřiště Jinočany
 OP starších přípravek – skupina C 5.kolo G1C0501 Vestec C – Všenory/Jíloviště
původní termín: sobota 03.10.2020 14:30 hod. hřiště Vestec
nový termín: neděle 04.10.2020 10:00 hod. hřiště Vestec
2. PŘEDÁNÍ DO DK
STK předává DK OFS k projednání B družstvo klubu Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek,
z důvodu podezření ze spáchání disciplinárního přečinu umožnění neoprávněného nastoupení hráčů
v utkání č. 202021AA2A0102 Jíloviště B – Všenory.
STK předává DK OFS k projednání B družstvo dospělých klubu Spolek FC JÍLOVÉ z důvodu
podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva včas k utkání č.
202021AA2A0101 Jesenice B – Jílové B.
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STK předává DK OFS k projednání družstvo dospělých klubu SK Slavia Drahelčice, z.s. z důvodu
podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva včas k utkání č.
202021AA2B0106 Horoměřice – Drahelčice.
STK předává DK OFS k projednání družstvo dospělých klubu Tělocvičná jednota Sokol Úhonice
z důvodu podezření ze spáchání disciplinárního přečinu nastoupení družstva k utkání č.
202021AA2B0103 Úhonice – Kněževes po uplynutí čekací doby. Další provinění organizátora utkání
proti SŘ a RS budou STK OFS řešena po projednání případu v DK.

3. POKUTY
STK uděluje klubu FK Středokluky, z.s. dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ, s použitím §29, odst. 1
Procesního řádu FAČR a čl. 46, písm. d) RS, pokutu ve výši 800,- Kč, za porušení ustanovení §10,
odst. 4 SŘ a čl. 14, písm. c) RS, nevyplnění soupisky A družstva dospělých ve stanoveném termínu.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-3/1/20-21)
4. JINÁ SDĚLENÍ
STK důrazně upozorňuje kluby a rozhodčí, že sekce ‚technický doprovod“ v zápise o utkání je
určena výhradně pro profesionální soutěže a v soutěžích OFS Praha-západ se v žádných utkáních
nevyplňuje. Pro řádné fungování IS FAČR je při vyplňování zápisu nutné používat výhradně prohlížeč
Google Chrome.
STK důrazně upozorňuje kluby a rozhodčí, že dle §30 SŘ nesmí hráč vykonávat funkci vedoucího
družstva.
STK bere na vědomí důvody řádného nevyplnění zápisu o utkání č. 202021AA1A0103 Libeř –
Psáry. Organizátor utkání splnil všechny své povinnosti. Postup rozhodčího projedná KR OFS.
STK upozorňuje kluby, že v souladu s §8, přílohy č. 2 SŘ a čl. 15 RS je povinností klubů, majících
v různých skupinách téže soutěže v jedné věkové kategorii (vyjma kategorií přípravek) přihlášena dvě
družstva, doručit seznamy všech hráčů každého družstva na předepsaném tiskopise na sekretariát OFS
nejpozději 3 dny před začátkem příslušné soutěže, tj. do 2.9.2020. Povinnost se týká družstev
mladších žáků klubů SK Olympie Dolní Břežany z.s. a SK KAZÍN – Dolní Mokropsy, z.s.
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 2.9.2020.

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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