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                Zápis ze zasedání STK a DK ze dne 15. 9. 2022 
STK 
 
povolené změny termínů utkání: 
o A1A0601  Železnice B – Nemyčeves – nový termín středa 28. 9. od 16:00 hodin 
o E1A0805 a E1A0812 L. Bělohrad – Martinice, nový termín čtvrtek 29. 9. od 16:30, resp. 17:30 hodin  
o E1A0603 a E1A0610 Chomutice – Přepeře, nový termín pátek 16. 9. od 16:30, resp. 17:30 hodin  

porušení ustanovení RS  
o nehlášení výsledku RS, č. 20 – upozornění na 1. případ – TJ Sokol Dětenice (A2A0505 Dětenice – 

Valdice) 
o zápis o utkání – RS, čl. 10, odst. 5 – utkání E1A0402 a E1A0409 – Vysoké nad Jizerou/Jilemnice – 

pokuta 500,- Kč 
o soupisky – RS č. 11, odst. 10, utkání A2A0603 Sobotka B – Jičíněves – v domácím týmu nastoupili 

k utkání 3 hráči ze soupisky týmu Sobotka A (Čerych Petr, Halbych Pavel a Král Lukáš) – STK předává 
k projednání DK s návrhem vyhlášení kontumačního výsledku utkání 

změna začátků utkání okresní přebor starších žáků 
o STK upravuje začátky utkání 8. kola OP starších žáků ve středu 28. 9. na 16:30, resp. 17:30 

povolení výjimky startu hráče ve vyšší kategorii 
STK po předložení právního názoru na start hráče ve vyšší věkové kategorii a doporučení VV OFS 
povoluje start hráče Nováka Antonína (TJ Sokol Rovensko -10050345) v kategorii mladšího dorostu 
 
STK po dohodě s TMK předkládá VV OFS Jičín návrh na konzultaci s oddílem SK Sobotka (pozvání 
zástupce SK Sobotka na příští VV, případně jednání příští schůze VV OFS v Sobotce) 
 

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 po 2x ŽK – pokuta 1.000,- Kč § 46/2 
HURÁŇ Pavel ID86030281  Chomutice 
 
Vyloučení – 2 soutěžní utkání nepodmíněně § 42/1 
HYRŠAL Filip ID05051492  Milíčeves  

Disciplinární řízení utkání A20603  SK Sobotka B-TJ Sokol Jičíněves: 
V utkání došlo ze strany SK Sobotka B k porušení Rozpisu soutěží č. 11, odstavec 10 tím,  
že nastoupili 3 hráči ze soupisky týmu SK Sobotka A (Čerych Petr, Halbych Pavel a Král Lukáš). 
Na základě této skutečnosti DK utkání kontumuje ve prospěch TJ Sokol Jičíněves s výsledkem 0:3. 
 
Příští zasedání DK se koná ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 10:30 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     
  

           

                          

                                           


