
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 30. 4. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
schválené změny termínů: 
- A3A1301, IVA, 13. k., Siřejovice-Jenčice - Terezín, SO 13. 6., 10.00, hlášenka   
- A3A2006, IVA, 20. k., Úpohlavy - Pokratice „B“, SO 16. 5., 14.00, hlášenka   
- A3B2204, IVB, 22. k., Račiněves - Předonín „B“, SO 16. 5., 14.00, hlášenka   
- E1B1201, SŽIIB, 12. k., Rovné - Straškov, ÚT 5. 5., 17.00, dohoda   
 
nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 
- A2A1907, Třebušín - Velemín, jedná se o opakované porušení čl. 13 RMS v tomto soutěžním 
ročníku, klubu Třebušín bude pokuta udělena po ukončení soutěžního období jaro 2015 
 
utkání ve všední dny do příští STK, o svátek tento a příští týden: 
- PÁ 1. 5., 10.00 

 C1A0801, DIIA, 8. k., Střekov - Lovečkovice 
 C1A0802, DIIA, 8. k., Velké Žernoseky - Velemín 
 C1A0803, DIIA, 8. k., Křešice - Liběšice/Úštěk 
 C1A0804, DIIA, 8. k., Polepy - Terezín/Bohušovice 
 C1B0801, DIIB, 8. k., Bezděkov - Rovné 
 C1B0802, DIIB, 8. k., Bechlín - Podlusky 
 C1B0803, DIIB, 8. k., Hoštka - Straškov 
 C1B0804, DIIB, 8. k., Vědomice - Budyně 

- PÁ 1. 5., 17.00 
 A3A1403, IVA, 14. k., Úpohlavy - Podsedice 

 
- ÚT 5. 5., 17.00 

 E1B1201, SŽIIB, 12. k., Rovné - Straškov 
- ÚT 5. 5., 17.30 

 A1A1601, II, 16. k., Žitenice - Třebenice 
 A1A1603, II, 16. k., Velké Žernoseky - Křesín 
 A1A1604, II, 16. k., Budyně - Radovesice 
 A1A1605, II, 16. k., Mšené - Brňany 
 A1A1607, II, 16. k., Polepy - Čížkovice 

 
- ST 6. 5., 17.30 

 A1A1606, II, 16. k., Podlusky - Dobříň 
 A2A1601, IIIA, 16. k., Libochovany - Třebívlice 
 A2A1602, IIIA, 16. k., Ploskovice - Velemín 
 A2A1603, IIIA, 16. k., Milešov „B“ - Třebušín, hřiště Medvědice 
 A2A1604, IIIA, 16. k., České Kopisty „B“ - Bohušovice 
 A2A1605, IIIA, 16. k., Černiv „B“ - Sulejovice, hřiště Černiv 
 A2A1606, IIIA, 16. k., Litoměřice „C“ - Vchynice, hřiště Mlékojedy 
 A2B1601, IIIB, 16. k., Úštěk - Dušníky 
 A2B1602, IIIB, 16. k., Račice - Židovice 
 A2B1603, IIIB, 16. k., Mnetěš - Liběšice „B“, hřiště Vražkov 
 A2B1605, IIIB, 16. k., Bechlín - Radouň 
 A2B1606, IIIB, 16. k., Hoštka - Lounky 
 A2B1607, IIIB, 16. k., Vědomice - Střížovice 

 
- PÁ 8. 5., 10.00 

 C1B1103, DIIB, 11. k., Budyně - Rovné 
 E1A0801, SŽIIA, 8. k., Úštěk - Třebenice 
 E1A0802, SŽIIA, 8. k., Liběšice - Velemín 
 E1A0803, SŽIIA, 8. k., Velké Žernoseky - Třebušín 
 E1A0804, SŽIIA, 8. k., Křešice - Lukavec 
 E1B0801, SŽIIB, 8. k., Rovné - Roudnice „B“ 
 E1B0802, SŽIIB, 8. k., Bechlín - Podlusky 
 E1B0803, SŽIIB, 8. k., Hoštka - Straškov 
 E1B0804, SŽIIB, 8. k., Polepy – Mšené 

 
 



anketa klubů o zahájení soutěžního ročníku 2015/16: 
- viz zápis STK z 2. 4., anketa probíhala ve dnech 2. až 26. 4., právo vyjádřit se mělo 65 klubů hrající 
soutěže STK OFS Litoměřice, vyjádřilo se 19 klubů, 46 klubů se nevyjádřilo a podle zadání ankety se 
má za to, že je jim to jedno a podřídí se rozhodnutí STK, výsledky ankety: 
- zahájení a ukončení podzimní části u soutěží o 14 družstvech: 
A) zahájení o víkendu 15. - 16. 8., poslední kolo o víkendu 7. - 8. 11. - 5 klubů (26 %) 
B) zahájení o víkendu 22. - 23. 8., poslední kolo o víkendu 14. - 15. 11. - 14 klubů (74 %) 
- závěr, rozhodnutí STK: 

 soutěže ročníku 2015/16 ve skupinách o 14 družstvech budou zahájeny nejdříve o víkendu 
22. - 23. 8., poslední kolo bude plánováno nejpozději o víkendu 14. - 15. 11. (mimo soutěží 
žáků, v případě 14 družstev by se začalo o týden později s dřívějším koncem a vloženými koly 
ve všední dny), 

 pořadí jednotlivých kol bude přizpůsobeno krajské I. B třídě (předehrávky, dohrávky) tak, aby 
naše II. třída kopírovala krajskou I. B třídu stejně na podzim i na jaře, 

 soutěže s vyšším počtem družstev než 14 STK organizovat nebude, soutěže s nižším počtem 
družstev než 14 se přizpůsobí, 

 kompletní termínová listina bude zveřejněna až na aktivu STK (t. č. platí termín 9. 7.) 
 
informace pro kluby a členy FAČR: 
- nové předpisy FAČR s platností od 1. 7. 2015 s možností podat návrh na změnu těchto předpisů v 
připomínkovém řízení každým jednotlivým členem FAČR do 15. 5. 2015: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=1482 
 
pozn.: nepodceňujte připomínkování těchto předpisů, nikdo to za vás (nás) neudělá, nebudou-li 
se předpisy včas připomínkovat, mohou platit ve zveřejněném znění; několik postřehů, které 
vyplývají ze současných návrhů: 

 SŘ nezná dosud platné hlášení změny utkání (tzv. hlášenky), ale pouze dohody po projednání 
se soupeřem (???) a to pouze cestou informačního systému, 

 nemožnost startu hráče věkem starší přípravky za žáky, pouze za žáky mladší (bude-li 
blokováno v informačním systému, bude problém), 

 žádné povinnosti nastoupení hráčů ze soupisky ani možnost je stanovit, takže jsou teoreticky 
nadbytečné (!!!), 

 u střídavých startů mládeže nezapracováno ustanovení o klubu, který nemá mládežnické 
družstvo věkové kategorie hráče (problém, který byl v minulosti řešen s LPO FAČR), 

 střídavé starty u dospělých dle současně platné směrnice ÚKFS nikde neřešeny (?!), 
 sdružená družstva mládeže nikde neřešena (přestože toto bylo předběžně přislíbeno), 
 neřešena kompenzace pro domácí klub při nedostavení se hostů ani možnost jí stanovit (týká 

se nejen této kompenzace, ale i některých dalších), 
 opakované střídání řešeno v SŘ pouze u MŽ (přestože současná pravidla fotbalu umožňují 

opakované střídání ve všech soutěžích mládeže, zdali se budou měnit pravidla, nebylo dosud 
na dotaz zodpovězeno, změnit by se teoreticky měly, protože současná pravidla jsou 
v rozporu s navrhovanými předpisy, řeší m. j. RP, podpisy ZOU kapitánem atd.), 

 přenesení větší části odpovědností z kapitána na vedoucího družstva (pravděpodobně včetně 
neoprávněného startu, protože kapitán již ZOU nebude podepisovat, ověřovat správnost ZOU 
v IS bude vedoucí družstva; na druhou stranu v návrhu SŘ není nikde uvedena povinnost mít 
vedoucího družstva (???), povinnost mít kapitána je dána pravidly fotbalu, vedoucího nikoliv), 

 zrušena možnost podání námitek kapitánem po utkání, lze podat pouze námitku vedoucím 
družstva na neoprávněný start hráče za předpokladu provedené konfrontace, k některým 
dalším událostem při utkání (které jsou uvedeny v procesním řádu) lze podat protest klubu 
cestou informačního systému druhý den po utkání od 12.00 (do této doby musí rozhodčí zápis 
v informačním systému ukončit) s lhůtou do 24 hod., jak postupovat v případě ručně psaného 
ZOU (při výpadku internetového připojení) není nikde řešeno, 

 povinní trenéři s licencí u všech (!!!) družstev bez možnosti omezení v RMS (výhodou 
současného návrhu je, že není nikde stanovena povinnost přítomnosti trenéra na utkání), 

 složitý a nepřehledný přestupní a evidenční řád, dle DŘ se z vyloučeného hráče stává 
„pachatel“ (???), 

 RMS se v rozporu s původními prohlášeními nakonec zpracovat musí, ale ve velmi okleštěné 
podobě, výrazně omezené možnosti výkonného výboru (i STK) na upřesnění podmínek 
daných SŘ dle místních poměrů a zvyklostí (téměř žádné), 

 většina kompetencí STK předána do kompetencí DK včetně vyhlášení kontumačního 
výsledku, 

 atd., atd., doporučuji přečíst a případně připomínkovat dle vlastního uvážení (otázkou je, zdali 
se tím bude někdo zabývat a jestli si to vůbec někdo přečte). 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=1482


soupisky: 
- na základě zdůvodněné žádosti klubu FK Litoměřice schválena změna na soupisce „B“ družstva, za 
hráče MATĚJKA Tomáš (ID 94010480) nově LETAFKA Michal (ID 83080533), provedena změna na 
původní soupisce s datem 30. 4. 
 
pro KR: 
 - na základě čl. 26 RMS požaduje STK obsadit 3 rozhodčími: 

 A2B2203, SO 16. 5., 17.00, Židovice - Lounky 
 A3A2006, SO 16. 5., 14.00, Úpohlavy - Pokratice „B“ 

 
schváleny propozice turnaje:  
- Třebušín 23. 5. (starší žáci) 
 
ostatní: 
- do DK předáno 7 vyloučených + utkání A1A1907 Křesín - Litoměřice „B“ (vedoucí družstva hostů) 
- příští jednání STK - ČT 7. 5., 14.45 
 
POUČENÍ: 
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání k nadřízenému orgánu vyššího stupně - VV OFS v 
souladu se SŘ a RMS. Odvolání se podává písemně, doporučenou poštou nebo osobním 
doručením na sekretariát OFS do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na 
oficiálních internetových stránkách OFS. 
V případě udělení pořádkové pokuty vystaví sekretář platební výměr. Doklad o zaplacení 
pořádkové pokuty je povinnost předložit STK do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v 
úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS. 
 
 
V Litoměřicích 30. 4. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 


