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TJ Kunín, spolek 

TJ Rozkvět Heřmanice u Oder, z. s. 

 

         Nový Jičín  11. 5. 2017 

 

Rozhodnutí STK č. 4 
      

        STK OFS Nový Jičín na svém zasedání dne 11.5.2017 projednala nedostavení se družstva mužů TJ 

Kunín B. k utkání 14. kola IV. třídy mužů, sk. B mezi družstvy Rozkvět Heřmanice a TJ Kunín B., které 

mělo být sehráno 6.5.2017. Družstvo Kunína B. se k utkání nedostavilo z důvodu administrativního 

pochybení sekretáře hostujícího oddílu – nezaregistroval změnu hracího dne Heřmanic na soboty uvedenou 

ve zprávě STK ze dne 16.3.2017.  

 

      Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že již utkání nelze dohrát pro ukončení 

základní části soutěže, rozhodla STK následovně: 

 

a) na základě nedostavení se klubu Kunín B. k zápasu předává STK OFS NJ celý případ DK OFS NJ 

s návrhem na kontumaci utkání 3 : 0 ve prospěch družstva Heřmanic včetně vynesení disciplinárního 

trestu pro družstvo Kunína  

 

b) v případě požadavku klubu Rozkvětu Heřmanice uhradí TJ Kunín pořádajícímu oddílu v souladu s čl. 47 

Rozpisu soutěží OFS Nový Jičín výdaje spojené s přípravou utkání ve výši 500,- Kč. 

 

c) vzhledem ke skutečnosti, že u družstva Kunína B. se jedná již o třetí disciplinární trest kontumace utkání 

za nenastoupení k soutěžnímu utkání nebo opuštění hrací plochy v průběhu soutěžního utkání a 

odmítnutí v něm pokračovat, STK OFS NJ předává v souladu s Disciplinárním řádem FAČR, § 56, čl. 4 

družstvo Kunína B. do DK OFS NJ s návrhem na vyloučení družstva ze soutěže včetně vynesení 

disciplinárního trestu 

 

d) v souladu se Soutěžním řádem FAČR, § 14, čl. 6 se družstvu Kunína B. anulují všechny dosavadní 

výsledky a na družstvo Kunína B. se přihlíží, jako by se soutěže v soutěžním ročníku nezúčastnilo. 

Družstva, která měla v nadstavbové části IV. tříd s družstvem Kunína B. hrát, mají volný los   

 

Poučení: Proti rozhodnutí STK lze podat odvolání VV OFS Nový Jičín do 7 dnů po jeho obdržení, jak 

umožňuje Procesní řád, § 25 a Rozpis soutěží, čl. 18 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dědík Lukáš v.r.                                                                     Bc. Radim Dresler v.r. 

            předseda STK OFS NJ                                                                     sekretář OFS NJ 
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