OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 6/2020-21 ze dne 15.9.2020
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 15.kolo A1A1508 Dolní Břežany – Zlatníky
původní termín: úterý 29.9.2020 19:00 hod. hřiště D. Břežany
nový termín: úterý 13.10.2020 19:00 hod. hřiště D. Břežany
 III. třída – skupina B 6.kolo A2B0602 Velké Přílepy – Drahelčice
původní termín: neděle 27.09.2020 16:30 hod. hřiště V. Přílepy
nový termín: pondělí 28.09.2020 16:30 hod. hřiště V. Přílepy
 OP starších žáků – skupina B 3.kolo E1B0301 Hostivice/Jeneč – Červený Újezd
původní termín: neděle 20.09.2020 15:00 hod. hřiště Hostivice
nový termín: neděle 20.09.2020 13:30 hod. hřiště Hostivice
 OP mladších žáků – skupina B 4.kolo F1B0401 Všenory/Jíloviště – Choteč/Třebotov
původní termín: sobota 26.09.2020 14:00 hod. hřiště Jíloviště
nový termín: neděle 27.09.2020 14:00 hod. hřiště Jíloviště
 OP mladších žáků – skupina B 5.kolo F1B0505 Choteč/Třebotov – Dobříč/Nučice
původní termín: sobota 03.10.2020 10:00 hod. hřiště Choteč
nový termín: sobota 03.10.2020 14:00 hod. hřiště Choteč
 OP starších přípravek – skupina B 2.kolo G1B0204 Jílové/Kamenný Přívoz – Zlatníky
původní termín: neděle 13.09.2020 10:00 hod. hřiště K. Přívoz
nový termín: středa 16.09.2020 17:30 hod. hřiště K. Přívoz
Klub SK Sokol Zlatníky, 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 C 3.kolo G1C0301 Mníšek – Všenory/Jíloviště
původní termín: neděle 20.09.2020 14:00 hod. hřiště Mníšek
nový termín: neděle 20.09.2020 13:30 hod. hřiště Mníšek
 OP starších přípravek – skupina C 3.kolo G1C0304 Dobřichovice – Čisovice
původní termín: neděle 20.09.2020 10:00 hod. hřiště Dobřichovice
nový termín: sobota 19.09.2020 10:00 hod. hřiště Dobřichovice
Klub TJ Čisovice, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 200,- Kč. Poplatek bude
připsán na sběrnou fakturu klubu.
 OP starších přípravek – skupina D 3.kolo G1D0304 Jeneč – Nučice/Dobříč
původní termín: sobota 19.09.2020 10:00 hod. hřiště Jeneč
nový termín: neděle 20.09.2020 11:00 hod. hřiště Jeneč
Klub TJ Sokol Jeneč, z.s. uhradí dle čl. 45, písm. a) RS poplatek ve výši 200,- Kč. Poplatek bude
připsán na sběrnou fakturu klubu.
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2. ODLOŽENÁ UTKÁNÍ
STK schvaluje odložení utkání z důvodu nařízené karantény. Náhradní termín bude stanoven
dodatečně.
 OP starších žáků – skupina B 2.kolo E1B0203 Choteč/Třebotov – Dobříč/Nučice
původní termín: neděle 13.09.2020 14:00 hod. hřiště Choteč
 OP starších žáků – skupina B 3.kolo E1B0303 Tuchoměřice – Choteč/Třebotov
původní termín: sobota 19.09.2020 10:00 hod. hřiště Tuchoměřice
 OP mladších žáků – skupina C 2.kolo F1C0201 Tuchoměřice – Drahelčice
původní termín: sobota 12.09.2020 10:00 hod. hřiště Tuchoměřice
3. VÝMĚNA POŘADATELSTVÍ
STK schvaluje dohodu klubů o změně termínu utkání a výměně pořadatelství utkání takto:
 IV. třída – skupina B – utkání Dobříč B – Roztoky B
utkání A3B0204 Roztoky B – Dobříč B bylo sehráno 13.9.2020 v 17:00 hod. v Roztokách.
utkání A3B1104 Dobříč B – Roztoky B bude sehráno na hřišti v Dobříči.
Klub SK Roztoky z.s. uhradí dle čl. 45, písm. b) RS poplatek ve výši 1.000,- Kč. Poplatek bude
připsán na sběrnou fakturu klubu.

4. PROTESTY
STK projednala protest klubu Tělovýchovná jednota Sokol Červený Újezd, z.s. ze dne 6.9.2020,
podaný v souvislosti s utkáním 202021AA2B0302 Úhonice – Červený Újezd. Na základě proběhlého
šetření, STK shledala protest jako důvodný. Dle §27, odst. 3 Procesního řádu FAČR se protestu
vyhovuje. Dle §27, odst. 5 Procesního řádu FAČR se poplatek za protest vrací v plné výši.
(Rozhodnutí č.j. STK-6/1/20-21)
5. PŘEDÁNÍ DO DK
STK předává DK OFS k projednání přečin klubu Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek, maření
výkonu rozhodnutí, nerespektování rozhodnutí STK, nepředložení seznamu hráčů startujících za
sdružená družstva starších žáků, mladších žáků a starší přípravky ani přes opakované upozornění
STK.
STK předává DK OFS k projednání přečin klubu AFK Radlík, z.s., maření výkonu rozhodnutí,
nerespektování rozhodnutí STK, nepředložení seznamu hráčů startujících za sdružené družstvo
starších žáků ani přes opakované upozornění STK.
STK předává DK OFS k projednání přečin klubu SK Vrané nad Vltavou, z.s., maření výkonu
rozhodnutí, nerespektování rozhodnutí STK, nepředložení seznamu hráčů startujících za sdružené
družstvo dorostu ani přes opakované upozornění STK.
STK předává DK OFS k projednání přečin klubu FK Zbuzany 1953, z.s., maření výkonu
rozhodnutí, nerespektování rozhodnutí STK, nepředložení seznamu hráčů startujících za sdružené
družstvo mladší přípravky ani přes opakované upozornění STK.

6. POKUTY
STK uděluje klubu Všenorský SK, 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 §40, odst. 3 SŘ, výkon
funkce hlavního pořadatele vedoucím družstva v utkání č. 202021AA2A0405 Všenory – Okrouhlo.
Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/2/20-21)
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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 §50, odst. 12
SŘ, výkon funkce oddílového asistenta rozhodčího vedoucím družstva v utkání č. 202021AA2B0401
Nučice – Drahelčice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí
č.j. STK-6/3/20-21)
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 200,- Kč, za porušení §40, odst. 3 SŘ, výkon
funkce oddílového rozhodčího hlavním pořadatelem v utkání č. 202021AE1A0201 Zvole –
Všenory/Jíloviště. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-6/4/20-21)
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 200,- Kč, za porušení §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AE1A0201 Zvole –
Všenory/Jíloviště. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-6/5/20-21)
STK uděluje klubu Všenorský SK, 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 §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AE1A0201 Zvole –
Všenory/Jíloviště. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-6/6/20-21)
STK uděluje klubu Tělovýchovná jednota Hostivice, 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, §45,
písm. u) a §53, odst. 1, písm. a) SŘ, neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání č.
202021AG1A0202 Hostivice – Psáry. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné
faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/7/20-21)
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 §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AG1B0201 Zvole – Povltavská FA
B. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/8/20-21)
STK uděluje klubu Povltavská fotbalová akademie 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 §61, odst. 2
SŘ, nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AG1B0201 Zvole – Povltavská
FA B. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/9/2021)
STK uděluje klubu SK KAZÍN – Dolní Mokropsy, 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. 202021AG1C0202 Kazín
– Dobřichovice. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j.
STK-6/10/20-21)
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STK uděluje klubu TJ Sokol Holubice, 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 §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AG1D0205 Holubice – Velké
Přílepy. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK6/11/20-21)
STK uděluje klubu TJ Sokol Velké Přílepy, spolek 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 §61, odst. 2 SŘ,
nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání č. 202021AG1D0205 Holubice – Velké
Přílepy. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK6/12/20-21)
STK uděluje klubu Spartak Průhonice, 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 §30, odst. 3 a
§53, odst. 2, písm. b) SŘ, nevyplnění vedoucího družstva v zápise o utkání č. 202021AH1A0204
Jílové/Kamenný Přívoz A – Průhonice v turnaji mladších přípravek. Pokutu uhradí klub dle čl. 44 RS
prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/13/20-21)
STK uděluje klubu Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice 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
§30, odst. 3 a §53, odst. 2, písm. b) SŘ, nevyplnění vedoucího družstva v zápise o utkání č.
202021AH1E0203 Řevnice – Dobřichovice A v turnaji mladších přípravek. Pokutu uhradí klub dle čl.
44 RS prostřednictvím sběrné faktury. (Rozhodnutí č.j. STK-6/14/20-21)
7. 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 důrazně upozorňuje kluby, že v případě nevyplnění sestavy družstva v zápise o utkání v IS
před utkáním musí být pořízen z utkání náhradní (písemný) zápis, jinak utkání nesmí být sehráno!
STK důrazně upozorňuje kluby, že v případě schválení žádosti o změnu termínu utkání v IS po
posledním zasedání STK před utkáním, je jejich povinností telefonicky kontaktovat STK! Takovéto
změny budou schvalovány pouze ze závažných důvodů. Pokud není změna termínu v IS schválena
STK, musí být utkání sehráno v původním termínu!
STK důrazně upozorňuje kluby, že vyjma utkání turnajů mladších přípravek je povinností
vedoucího družstva potvrdit zápis o utkání v IS bezprostředně po jeho skončení.

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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