Okresní fotbalový svaz Jičín
Revoluční 1061, Jičín 506 01
IČ: 228 82 456
Zápis ze zasedání STK a DK ze dne 26. 5. 2022
STK
změna termínu utkání:
o starší žáci - E2A00401 Sobotka – Nová Ves, nový termín čtvrtek 26. 5. od 17:00 hodin
o starší žáci - E2A0404 Robousy – Jičíněves, nový termín pátek 27. 5. od 17:45 hodin
o starší žáci – E2A0504 Sedmihorky – Kopidlno, nový termín sobota 4. 6. od 13:00, změna hřiště Kopidlno
o starší žáci – E2A 0602 Robousy – Libáň, nový termín pátek 10. 6. od 17:45
o starší žáci – E2B 0702 Milíčeves – Mírová/Rovensko, nový termín sobota 18. 6. od 14:00 hodin
finálový turnaj mladších přípravek:
o stále platí nabídka jednoho volného místa pro závěrečný turnaj pro oddíl, který bude schopen dát
dohromady další družstvo
upřesnění k novému ročníku mládežnické kategorie pod OFS Jičín:
 ml. dorost – ročníky 2006, 2007 + 3 hráči ročníku 2005, společná soutěž s OFS Semily
 starší žáci – ročníky 2008, 2009 + 3 hráči ročníku 2007, společná soutěž s OFS Semily
 mladší žáci – ročníky 2010 a 2011, společná soutěž s OFS Semily, řídící orgán OFS Semily
 starší přípravky – ročníky 2012 a 2013
 mladší přípravky – ročníky 2014 a mladší
o tiskopis přihlášek bude na oddíly odeslán v nejbližší době, termín odevzdání přihlášek do soutěží OFS
Jičín bude 19. 6. 2022
o budou povolena souklubí ustanovená na základě smluvního vztahu dvou oddílů
o v soutěžích dorostu a starších žáků bude možné využít tzv. „volných startů“ maximálně pěti hráčů

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
4x ŽK – pokuta 500,- Kč § 47/4
HALÁSZ Michal ID03110003 Nemyčeves A
BRYSCEJN Roman ID86010799 Lužany
Disciplinární řízení – utkání A1A1704 Nemyčeves A – Milíčeves
DK obdržela 10 vyjádření z 11 požadovaných, své vyjádření neposlal ved. mužstva Milíčevsi BURSA
Vladan ID 71060631. Na základě zaslaných vyjádření, řady rozhovorů z vlastní iniciativy DK včetně
polehčujících okolností, bylo rozhodnuto následovně:
Sokol Milíčeves pokuta 1.000,- Kč § 69, SŘ § 30/3
BURSA Vladan, ID 71060631, pokuta 500,- Kč, § 61
HAVLÍK Radek, ID 93100301, 2 soutěžní utkání nepodmíněně + pokuta 2.000,- Kč § 48/1
Předání do komise rozhodčích:
VITVAR Martin, ID 93082421
OBERMAJER Pavel, ID 82070539

Odůvodnění:
1. Na utkání nebyl přítomen vedoucí mužstva Sokola Milíčeves
2. Maření a ztěžování činnosti OFS Jičín
3. Nebylo možné jednoznačně prokázat, že hráč Havlík byl neoprávněně vyloučen a že byl i udeřen.
4. Zahájeno utkání bez vedoucího mužstva.
Příští zasedání DK se koná ve čtvrtek 2. 6. 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

Vlastimil Hradecký
předseda DK OFS Jičín

Pavel Kozák
předseda STK OFS Jičín

