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                Zápis ze zasedání STK a DK ze dne 1. 9. 2022 
STK 
 
povolené změny termínů utkání: 
o A1A0604 L. Bělohrad B – Libáň, nový termín sobota 10. 9. od 16:30 hodin 
o A2A0501 Češov – Žeretice, nový termín sobota 29. 10. od 14:00 hodin 
 pořádající klub je povinen zajistit náhradní hřiště pro případ nepříznivého počasí  
o E1A0205 a E1A0212 Chomutice – Železnice, nový termín středa 7. 9. od 17:30 resp. 18:30 hodin 

změna začátků utkání okresní přebor starších žáků 
o STK upravuje začátky utkání 5. kola OP starších žáků ve středu 14. 9. na 17:00, resp. 18:00 

porušení ustanovení o opakovaném střídání 
o utkání A2A0401  Žeretice – Libuň – domácí tým překročil povolený počet hráčů uvedených v zápise 

o utkání stanovený dodatkem RS (viz zápis VV ze dne 8. 8. 2022 – předáno disciplinární komisi  

STK znovu upozorňuje na úpravu pravidla pro opakované střídání ve III. třídě mužů 

(doplněno dle požadavku účastníků soutěže): 

a) Max. 5 náhradníků uvedeno v ZOU 

b) Střídání bude provedeno pouze v přerušené hře v max. 3 oknech + poločasového okna   

     bez omezení počtu hráčů 

c) Za každé okno R nastaví 30s 

 
 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení – zveřejnění.  
Náležitosti odvolání stanovuje § 21 procesního řádu FAČR. 

 
DK 
 
Vyloučení – 3 soutěžní utkání nepodmíněně § 48/1 
SOUKUP Pavel  ID95011192  Žlunice 
 
Vyloučení po 2x ŽK – pokuta 1. 000,- Kč § 46/1 
ŠAROUN Martin  ID99080632  Lužany 
 
Funkcionáři – ČK – pokuta 3. 000,- Kč § 45/1 
PONIKELSKÝ Pavel  ID71100984  Lužany 
 

Disciplinární řízení: 
   

DK zahajuje disciplinární řízení s FC AMA Žeretice k utkání A2A 0401 Žeretice – Libuň. 
FC AMA Žeretice se písemně vyjádří do 7. 9. 2022 k počtu náhradníků uvedených v zápise o utkání. 
 
Příští zasedání DK se koná ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 13:30 hodin 

 
 
 
 



Poučení: 
 
-         Proti rozhodnutí Disciplinární komise je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle § 75 odst. 
2 Disciplinárního řádu 
 
-         Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle 
ustanovení § 107 odst. 1 Disciplinárního řádu 
 
-         Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 101 odst. 4  
Disciplinárního řádu 

 
                Pavel Kozák      Vlastimil Hradecký 
            předseda STK OFS Jičín            předseda DK OFS Jičín     
  

           

                          

                                           


