
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 14. 5. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
- rozhodnutí 024/2015 - A2A2107, Tělovýchovná jednota Slavoj Bohušovice nad Ohří - 
Tělovýchovná jednota Kalich Třebušín, nedohráno. Utkání bylo ukončeno rozhodčím ve 46. 
minutě za stavu 5-0 ve prospěch domácích z důvodu malého počtu hráčů hostů. STK dle čl. 49, 
odst. 2, písm. b) SŘ ponechává výsledek dosažený na hrací ploše 5-0 ve prospěch družstva 
Bohušovice n/O. Klubu Třebušín udělena pořádková pokuta podle čl. 9 RMS ve výši 500,- Kč. 
 
- rozhodnutí 025/2015 - A1A2102, Tělovýchovná jednota Dynamo Podlusky - TJ Viktorie Budyně 
nad Ohří, nedohráno. Utkání bylo ukončeno rozhodčím v 65. minutě za stavu 1-1 z důvodu 
nezpůsobilé hrací plochy, kdy po prudkém dešti bylo hřiště pod vodou bez předpokladu 
dalšího zlepšení. Na základě dohody klubů STK dle čl. 49, odst. 2, písm. a) SŘ nařizuje 
opakování utkání v novém termínu - středa 20. května, 17.30 hod. 
 
- rozhodnutí 026/2015 - A3A1404, TJ Sokol Pokratice-Litoměřice „B“ - T. J. Sokol Zahořany, 
nedostavení se družstva hostů, STK podle čl. 58, odst. 3 SŘ a v souladu s čl. 38, odst. 2 SŘ 
vyhlašuje kontumační výsledek 3-0 ve prospěch družstva Pokratice, klubu Zahořany udělena 
pořádková pokuta podle čl. 9 RMS ve výši 1.000,- Kč, klub Zahořany je povinen uhradit klubu 
Pokratice náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5 SŘ v souladu 
s čl. 9 RMS ve výši 2.500,- Kč. 
 
- STK vyzývá ostatní předsedy komisí (disciplinární, rozhodčích, mládeže a trenérsko-
metodické) o dodání podkladů v souladu s návrhy nových předpisů ke zpracování nového RMS 
nejpozději do příštího jednání STK 21. 5. (výkonný výbor zasedá 26. 5.) 
 
schválené změny termínů: 
- A1A2507, II, 25. k., Dobříň - Brňany, NE 7. 6., 17.00, hlášenka   
- A2A2201, IIIA, 22. k., Libochovany - Bohušovice, SO 16. 5., 13.00, dohoda v rámci opatření k MS   
- A2A2205, IIIA, 22. k., Ploskovice - Malé Žernoseky, SO 16. 5., 13.00, dohoda v rámci opatření k MS   
- A3B2403, IVB, 24. k., Ctiněves - Předonín „B“, SO 30. 5., 14.00, hlášenka   
- E1B1404, SŽIIB, 14. k., Roudnice „B“ - Bechlín, NE 17. 5., 10.00, hřiště Bechlín, dohoda (náhrady 

rozhodčího hradí klub Roudnice)   
- F1A1004, MŽ, 10. k., Štětí „B“ - Zahořany, SO 6. 6., 12.30, hlášenka   
 
změna adresáře RMS: 
- str. 59, Tělovýchovná jednota Sokol Býčkovice 

 změna oficiální elektronické adresy klubu a organizačního pracovníka: 
ou@byckovice.cz 

- aktuální adresář klubů k dnešnímu dni - http://nv.fotbal.cz/assets/adres___klub__23.pdf 
 
utkání ve všední den do příští STK: 
- ST 20. 5., 17.30 

 A1A2102, II, 21. k., Podlusky - Budyně 
 
přihláška do soutěží 2015 - 2016: 
- přílohou dnešního zápisu je přihláška do soutěžního ročníku 2015-2016 společně s informací STK, 
dále vyvěšeno na webu OFS, přihláška NEBUDE ZASÍLÁNA POŠTOU 
 
pro KR: 
- nedostavení se rozhodčích k utkání (řízeno laikem): 

 A3B1601 Libochovice „B“ - Račiněves, ST 13. 5., 17.30 
 C1A1301 Velké Žernoseky - Střekov, NE 10. 5., 10.00 

- na základě schváleného systému kvalifikace mládeže požaduje STK obsadit 3 rozhodčími: 
 barážová finálová utkání (o 1. místo) dorostu a starších žáků o víkendu 30. 5. - 31. 5. a odvety 

o víkendu 6. 6. - 7. 6., soupeři a termíny barážových utkání budou zveřejněny na příštím 
jednání STK 

- na základě čl. 26 RMS požaduje STK obsadit 3 rozhodčími: 
 finálové utkání poháru dospělých, středa 3. 6., 18.00, hřiště Velké Žernoseky 

FK Litoměřice „B“ - ČFK Brňany 
 
 

mailto:ou@byckovice.cz
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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.: komu se nelíbí návrhy nových předpisů - zítra máte poslední možnost podat připomínky 
 
- včera 13. 5. zveřejněna encyklopedie fotbalové revoluce: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=172595&tmplid=1484 
pozn.: vydávané informace je třeba v současné době brát „s rezervou“, encyklopedie je v rozporu 
s návrhem nového SŘ, z pohledu STK např.: 

 potvrzení ZOU dle návrhu SŘ vedoucím družstva, dle encyklopedie kapitánem 
 přepsání ZOU do IS v případě nefunkčního internetového připojení dle návrhu SŘ řídícím 

orgánem soutěže, dle encyklopedie rozhodčím nebo domácím klubem v případě řízení utkání 
laikem, atd. 

jak to vše bude ve skutečnosti, se dozvíme, až bude schválen nový SŘ (na stránkách FAČR by měl 
být zveřejněn 6. 6.) 
 
opatření k MS v LH: 
- dnes ve 20.15 hraje reprezentace ČR čtvrtfinálové utkání, v případě postupu je plánováno 
semifinálové utkání v sobotu 16. 5. od 15.15 hod., plánovaná sobotní odpolední mistrovská utkání lze 
předehrát nebo odehrát později, nejpozději však ve středu 20. 5. 
Podmínkou je: 

1) vzájemná dohoda klubů (stačí telefonicky) 
2) vyrozumění předsedy KR (774 510 650) pořadatelem utkání 
3) vyrozumění předsedy STK (723 394 994) pořadatelem utkání (15. 5. cca od 13.00 do 15.30 

nebudu na mobilu dostupný) 
4) podmínky uvedené v odst. 1) až 3) lze realizovat nejpozději zítra v pátek 15. 5. do 18.00 hod 

(po tomto termínu nebudou žádné změny řešeny, změnu lze vyřídit telefonicky bez písemných 
dohod a poplatků) 

Změna utkání se může realizovat pouze po splnění všech výše uvedených podmínek, odpovědnost je 
na pořadateli utkání (domácím klubu), který nese případné následky při neodehrání utkání či 
dostavení se rozhodčích v jiném čase. V případě, že k dohodě klubů nedojde, utkání budou odehrána 
v plánovaných termínech. 
 
ostatní: 
- zaplacena pořádková pokuta Libínky (rozhodnutí STK 022 z 16. 4.) 
- sekretář OFS zajistí s pořadatelem finálového utkání poháru dospělých organizaci tohoto utkání, 
dále k předání poháry vítězovi okresního poháru po utkání (3. 6.), okresním přeborníkům dospělých a 
mladších žáků při některém domácím mistrovském utkání, dorostu a starších žáků po odvetném 
finálovém barážovém utkání 
- na příštím jednání STK budou zveřejněna barážová utkání v soutěžích dorostu a starších žáků, která 
jsou v plánu podle schváleného systému kvalifikace mládeže o víkendech 30. 5. - 31. 5. a 6. 6. - 7. 6., 
předběžně bude s kluby projednáno okamžitě po obdržení přesných výsledků tohoto víkendu od 
rozhodčích, kdy se hraje poslední kolo dlouhodobé části 
- po odehrání utkání tohoto víkendu budou formou mailových zpráv (stručného dotazníku) osloveny 
vybrané kluby podle současného umístění v jednotlivých třídách soutěží s dotazem na případný zájem 
nebo nezájem o postup či doplnění do vyšší třidy soutěže 
- do DK předáno 7 vyloučených 
- příští jednání STK - ČT 21. 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 14. 5. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 
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