
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 4. 6. 2015 
 

ROZHODNUTÍ STK: 
 
- 26. 5. odsouhlasil VV OFS Litoměřice žádosti klubů TJ Střekov, o. s. (OFS Ústí n/L.) o zařazení 
družstva dorostu do soutěží OFS Litoměřice a TJ Slovan Horní Beřkovice (OFS Litoměřice) a 
zařazení družstev do soutěží OFS Mělník, dále v rámci urychlení řízení VV delegoval svou 
pravomoc v rozhodnutí vyslovení souhlasu s přijetím družstva jiného okresu do soutěží OFS 
Litoměřice a vyslovení souhlasu se zařazením družstva klubu s působností na území OFS 
Litoměřice v jiném okrese na STK 
 
- 2. 6. schválil VV FAČR podle stanov FA možné začlenění družstev TJ Střekov, o. s. do soutěží 
OFS Litoměřice a v současné době nic nebrání tomu, aby mohlo být družstvo dorostu na 
základě včas podané přihlášky zařazeno v ročníku 2015/16 do soutěže u OFS Litoměřice, bude-
li tato soutěž pořádána (podle počtu přihlášených družstev) 
 
- na základě žádosti Fotbalového klubu Peruc (OFS Louny) STK schválila žádost klubu o 
zařazení družstev mladších žáků a starší přípravky do soutěží OFS Litoměřice v případě, že 
budou tyto soutěže u OFS Litoměřice pořádány (podle počtu přihlášených družstev), potvrzení 
pro VV FAČR vydáno s datem 3. 6., dále dne 3. 6. obdržela STK souhlas OFS Louny se 
zařazením výše uvedených družstev do soutěží OFS Litoměřice, pro zařazení družstev do 
soutěží OFS Litoměřice v ročníku 2015/16 ještě chybí souhlas VV FAČR 
 
- na základě podnětu klubu SK Předonín STK přešetřila změnu utkání A3B2602 AFK Přestavlky 
- SK Předonín „B“, žádost o přešetření nesplňuje náležitosti odvolání ani protestu, přesto se 
tímto STK zabývala, hlášenka byla klubem AFK Přestavlky zaslána klubu SK Předonín a OFS 
Litoměřice v úterý 26. 5., což je 18 dnů před termínem 13. 6., hodinový rozbor začátku utkání v 
14.00 a zaslání hlášenky ve 20.23 provedený klubem SK Předonín je sice zajímavý, ale pro tyto 
účely bezpředmětný, pořádající klub AFK Přestavlky postupoval v souladu s čl. 8 RMS a nový 
termín utkání v SO 13. 6. od 14.00 je platný, STK dále sděluje, že nezkoumá důvody zaslání 
hlášenky pořádajícím klubem a ani tak činit do budoucna nehodlá, je to právo domácího klubu, 
které lze podle současně platného SŘ a RMS využít, není zkoumán ani důvod změny termínu u 
dohod mezi kluby, STK má sice právo nařídit jiný termín utkání, ale v tomto případě není žádný 
podstatný důvod, proč by tak činila, utkání je na žádost STK obsazeno 3 rozhodčími, změnu 
utkání možno v současné době řešit dohodou za poplatek v souladu s čl. 8 RMS 
 
- na dnešním jednání schválen návrh předsedy STK na snížení poplatku za postup mimo pořadí 
(doplnění) do soutěžního ročníku 2015/16 v okresních soutěžích (z III. třídy do II. třídy z 5.000,- 
Kč na 3.000,- Kč a z IV. třídy do III. třídy z 3.000,- Kč na 1.000,- Kč), o návrhu musí rozhodnout 
VV, na mimořádném jednání VV 16. 6. přednese p. Žilka 
 
 
schválená změna termínu: 
- F1A1002, MŽ, 10. k., Budyně - Peruc, ČT 4. 6. (dnes), 17.30, dohoda   

 
nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 
- A2A2403, Třebušín - Prackovice, jedná se o opakované porušení čl. 13 RMS v tomto soutěžním 
ročníku, klubu Třebušín bude pokuta udělena po ukončení soutěžního období jaro 2015 
 
schváleny propozice turnaje:  
- Kleneč 20. 6. (dospělí) 
 
okresní pohár - FINÁLE: 
- ST 3. 6., 18.00, FK Litoměřice „B“ - ČFK Brňany 7-0 (3-0)   
- poháry předány po utkání, finanční příspěvek pořadateli vyplacen 
- STK děkuje pořadateli TJ Sokol Velké Žernoseky za důstojné uspořádání finálového utkání 
 
 
 
 
 
 



baráže v soutěžích mládeže tento víkend (odvetná utkání): 
DOROST: NE 7. 6., 10.00 
o přeborníka okresu, C1C0201, Vědomice - Velemín, účast předseda STK 
o 3. místo, C1D0201, Terezín/Bohušovice - Rovné, hřiště Terezín, SO 6. 6., 14.00 
o 5. místo, C1E0201, Podlusky - Křešice 
o 7. místo, C1F0201, Bechlín - Liběšice/Úštěk 
o 9. místo, C1G0201, Polepy - Bezděkov 
o 11. místo, C1H0201, Straškov - Velké Žernoseky 
o 13. místo, C1I0201, Budyně - Lovečkovice 
 
STARŠÍ ŽÁCI: SO 6. 6., 10.00 
o přeborníka okresu, E1C0201, Úštěk - Roudnice n/L. „B“, účast předseda STK 
o 3. místo, E1D0201, Podlusky - Liběšice 
o 5. místo, E1E0201, Velké Žernoseky - Mšené 
o 7. místo, E1F0201, Hoštka - Třebenice 
o 9. místo, E1G0201, Polepy - Křešice 
o 11. místo, E1H0201, Straškov - Lukavec 
o 13. místo, E1I0201, Bechlín - Třebušín 
o 15. místo, E1I0201, Rovné - Velemín 
 
doručené přihlášky do soutěžního ročníku 2015/16 od poslední STK (termín 18. 6. do 12.00): 
- Račice a Úpohlavy 
pozn.: 
- jednou ze základních podmínek zařazení družstva do soutěže podle soutěžního řádu je včas 
doručená přihláška klubu do soutěže, soutěžním řádem je dáno, že klub je povinen doručit 
řídícímu orgánu přihlášku do 31. května, nestanoví-li rozpis soutěží pozdější termín, pro 
soutěže OFS Litoměřice je stanoven nejpozdější termín doručení přihlášky 18. června do 12.00, 
tento termín je třeba bezpodmínečně dodržet, při podání přihlášky po tomto termínu nebudou 
družstva klubu do soutěží zařazena 
 
- pořádkové pokuty za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném termínu doručení 
přihlášky: 

 od 18. 6., 12.00 do 22. 6. (včetně) - bez pokuty 
 od 23. 6. do 30. 6. (včetně) - 500,- Kč za každé družstvo 
 od 1. 7. do 8. 7. (včetně) - 1000,- Kč za každé družstvo 
 v den konání aktivu 9. 7. do ukončení rozlosování - 2000,- Kč za každé družstvo 
(rozhodné je datum doručení zpětvzetí přihlášky družstva STK) 

 
- veškeré finanční náležitosti spojené se současným ročníkem 2014/15 a následujícím ročníkem 
2015/16 (startovné atd.) budou splatné do 9. 7. nejpozději v hotovosti před aktivem STK 
 
- v soutěžích mládeže je možno přihlásit sdružené družstvo dvou klubů na základě smlouvy, která se 
připojí k přihlášce do soutěže za obdobných podmínek jako v současném soutěžním ročníku (v 
současném soutěžním ročníku byla zařazena 3 družstva - dorost Terezín/Bohušovice, dorost 
Liběšice/Úštěk a mladší žáci Žitenice/Lovosice), smlouva na kluby zaslána a dále zveřejněna na webu 
OFS u přihlášky do soutěže, dodatečně se budou muset zpracovat seznamy hráčů, které bude nutno 
klubem v informačním systému označit, aby hráči mohli nastupovat za sdružené družstvo dvou klubů, 
vzhledem k tomu, že se jedná o novou věc, seznamy hráčů není potřeba přikládat ke smlouvě 
společně s přihláškou, ale budou zpracovány dodatečně v termínu určeném STK, podrobnosti budou 
klubům taktéž sděleny dodatečně, až bude znám přesný postup 
 
- valná hromada FAČR - pátek 5. 6., 11.00, Praha (schválení nových předpisů, které by měly být 
zveřejněny 6. 6.) 
- aktiv ŘKČ spojený s rozlosováním - čtvrtek 25. 6., 17.30, Praha 
- aktiv ÚKFS spojený s rozlosováním - pondělí 29. 6., 16.30, Teplice 
- zasedání VV OFS Litoměřice - úterý 30. 6., 15.00 (schválení RMS 2015/16; po schválení nového 
soutěžního řádu ještě před zasedáním VV OFS Litoměřice má STK v plánu podle časových možností 
zaslat návrh nového RMS na kluby k případnému připomínkování) 
- aktiv STK OFS Litoměřice spojený s rozlosováním - čtvrtek 9. 7., 16.30, Litoměřice, restaurace 
Koliba 
 
- podle § 17, odst. 3) návrhu nového soutěžního řádu jsou losovacího aktivu povinni se 
účastnit zástupci všech členských klubů, kteří podali přihlášku družstva do soutěže 



soutěže ÚKFS: 
- krajské soutěže žáků a dorostu jsou otevřené a kluby mohou bez nutnosti postupu podávat přihlášky 
do těchto soutěží (KP a I. třída), přihláška vyvěšena na webu ÚKFS 
- termín podání přihlášek do krajských soutěží ÚKFS je do 5. 6. 
- poplatek klubu za postup mimo pořadí do I. B třídy dospělých (doplnění) je stejný jako v loňském 
roce - 5.000 Kč 
- podle § 33, odst. 5) návrhu nového soutěžního řádu je kompenzační poplatek v případě nesplnění 
jednoho družstva mládeže v I. B třídě 10.000,- Kč (jestli bude platit v této výši nebo bude jinak, bude 
známo až po schválení nového soutěžního řádu, který by měla schválit valná hromada FAČR 5. 6.) 
 
ostatní: 
- zaplacena pokuta Třebušín (rozhodnutí 024 ze 14. 5.) 
- klubem Tělovýchovná jednota Sokol Křesín předložen doklad o zaplacení náhrady výdajů spojených 
s nesehraným utkáním klubu TJ Sokol Velké Žernoseky ze dne 29. 5. 
- 31. 5. předán po domácím utkání pohár okresnímu přeborníkovi dospělých - FK Litoměřice „B“ 
- do DK předáni 2 vyloučení 
- příští jednání STK - ČT 11. 6., 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 4. 6. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 


