
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 11. 6. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
- rozhodnutí 029/2015 - A3B2501, TJ Sokol Vražkov o. s. - Fotbalový klub LIBOCHOVICE „B“, 
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 Vražkov, klubu Libochovice udělena 
pořádková pokuta podle čl. 9 RMS ve výši 1.000,- Kč, klub Libochovice je povinen uhradit 
klubu Vražkov náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5 SŘ v 
souladu s čl. 9 RMS ve výši 2.500,- Kč. 
 
nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 
- A1A2505, Polepy - Křesín, STK vzala na vědomí zdůvodnění ručně psaného ZOU uvedené klubem 
Polepy a od uložení pokuty klubu podle čl. 13 RMS s využitím čl. 23 upouští 
- A2A2505, Malé Žernoseky - Třebušín, povinnosti pořadatele Třebušín, jedná se o opakované 
porušení čl. 13 RMS v tomto soutěžním ročníku, klubu Třebušín bude pokuta udělena po ukončení 
soutěžního období jaro 2015 
 
doručené přihlášky do soutěžního ročníku 2015/16 od poslední STK (termín 18. 6. do 12.00): 
- Bezděkov, Býčkovice, České Kopisty, Lukavec, Malé Žernoseky, Radouň, Třebenice, Třebívlice, 
Velké Žernoseky, Židovice 
- podle § 16, odst. 1, písm. b) nového SŘ řídící orgán soutěže zařadí družstva klubu do soutěže 
na základě včas doručených přihlášek, při podání přihlášky po termínu 18. 6. nebudou družstva 
klubu do soutěží zařazena 
- aktiv STK OFS Litoměřice spojený s rozlosováním soutěží - čtvrtek 9. 7., 16.30, Litoměřice, 
restaurace Koliba, podle § 17, odst. 3 nového SŘ jsou losovacího aktivu povinni se účastnit zástupci 
všech klubů, kteří podali přihlášku družstva do soutěže, v případě neúčasti se jedná o porušení SŘ a 
klubu může být udělena pořádková pokuta podle § 7, odst. 3, písm. d) nového SŘ 
 
informace z VV FAČR: 
- 5. 6. schválil VV FAČR podle stanov FA: 

 možné začlenění družstev Fotbalový klub Peruc (OFS Louny) do soutěží OFS Litoměřice, v 
současné době nic nebrání tomu, aby mohla být družstva mladších žáků a starší přípravky na 
základě včas podaných přihlášek zařazena v ročníku 2015/16 do soutěží OFS Litoměřice, 
budou-li tyto soutěž pořádány (podle počtu přihlášených družstev) 

 možné začlenění družstev TJ Slovan Horní Beřkovice do soutěží OFS Mělník 
 změnu názvu klubu 4230901, dřívější název -  SK Hrobce-Roudnice n. L. o. s., nový název - 

SK Hrobce, z. s. 
 nový soubor předpisů s výjimkou disciplinárního řádu, jehož finální verze bude VV předložena 

na jeho řádném zasedání 30. 6. s tím, že účinnost tohoto předpisu se předpokládá od 1. 7. 
 
- nové předpisy FAČR s platností od 1. 7. (mimo DŘ): 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=174508&tmplid=1417 
 
ostatní: 
- 6. a 7. 6. předány po odvetných finálových utkáních poháry okresním přeborníkům starších žáků - 
Sportovní klub Roudnice nad Labem „B“ a dorostu - SK Velemín 
- projednán a schválen návrh RMS 2015/16, který bude zaslán na kluby k připomínkování 
- zaplacena pokuta České Kopisty (rozhodnutí 027 z 21. 5.) 
- do DK předáni 4 vyloučení 
- příští jednání STK - ČT 18. 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 11. 6. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=174508&tmplid=1417

