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                Zápis ze zasedání STK a DK ze dne 6. 10. 2022 
STK 
 
povolené změny termínů utkání: 
o E1A0806 a 0813 Sobotka – Hořice, nový termín středa 5. 10. od 16:30, resp. 17:30 hodin 
o E1A0705 a E1A0712  Přepeře – Lužany, nový termín úterý 11. 10. od 16:00, resp. 17:00 hodin,  

hřiště Lužany 
o D1A0802 Jičíněves – Železnice/Robousy, nový termín neděle 16. 10. od 12:00 hodin 
o D1A0902 Studenec/Horní Branná – Jičíněves, nový termín sobota 22. 10. od 11:00 hodin 

starší žáci - odložená utkání, neuzavřené dohody 
o STK upozorňuje kluby na povinnost uzavření dohody o náhradních termínech odložených utkání : 
 5. kolo Přepeře – Nová Ves 
 7. kolo Vysoké/Jilemnice – Nová Ves 
 8. kolo Chomutice – Vysoké/Jilemnice 
 9. kolo Martinice – Sobotka 
kluby zadají dohodu o náhradním termínu do 12. 10. 2022, případně podají STK do stejného data  
informaci o řešení dohrávek. Konečný termín dohrávek: do 12. 11. 2022 

 
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 – 1 soutěžní utkání nepodmíněně § 43/1 
MORÁVEK Ondřej ID97070541      Libuň 
 
4x ŽK – pokuta 500,- Kč § 47/4 
STOJKA Martin         ID00050063      Libáň 

 
Příští zasedání DK se koná v pátek 14. 10. 2022 od 10:00 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     
  

           



                          

                                           


