Zápis z jednání č. 8-2110/2022-2023 STK SFČR ze dne 21. 10. 2022
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace VV SFČR/SEKRETARIÁT/STK
▪ Losování čtvrtfinále poháru SFČR proběhne v sídle FAČR v úterý 25. října od 13:30 hodin
▪

STK upozorňuje členské kluby a rozhodčí, aby docházelo k vyplnění ZOU dle P13 RMS
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=206

▪

STK upozorňuje kluby, které se účastní 1.Futsal ligy Žen o termínu dodání soupisky družstva do
31.10.2022

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012110/2022 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
Schváleno:
O1A1106 Helas Brno – SK Olympik Mělník
PÁ 2.12.2022 19:30
Starez Aréna Vodova
022110/2022 STK schvaluje změnu trenéra členského klubu 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto (5349012) a v
souladu s čl. XIII. přílohy P18 RMS, stanovuje pokutu ve výši 300,- Kč pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc říjen 2022.
032110/2022 STK rozhoduje tak, že p. Davidovi Filingerovi (78010626), ukládá trest peněžité pokuty v souladu
s přílohou č.18 RMS ve výši 1.500, - Kč za opakované napomínání v utkání, článek 19 odst. 4, RMS, kterého se p.
David Filinger doposutil v utkání 5. kola 1.Futsal ligy TJ Spartak Perštejn vs. FC Démoni Česká Lípa (O1A0502),
druhé napomenutí v utkání 6. kola 1.Futsal ligy TJ Spartak Perštejn vs. FC Rapid Ústí nad Labem (O1A0606),
David Filinger (78010626) je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí
na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní symbol: 78010626), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou
STK o zaplacení peněžité pokuty.
042110/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A0501 FC Rapid Ústí nad Labem – FK
Chrudim z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 5, RMS. Do 12 hodin
následujícího dne po skončení zápasu je domácí klub povinen na svém facebookovém profilu zveřejnit minimálně 5 kvalitních
fotek ze hry, dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku
P18 bod. XX, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc říjen
2022

052110/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu AC Sparta Praha futsal, z.s. (5329032) v souvislosti s utkáním O1A0504 Sparta Praha – Helas Brno z
důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 7, RMS. Do 24 hodin od skončení zápasu je
domácí klub povinen zveřejnit stručný článek k zápasu na svém webu. Článek musí obsahovat – úvod, stručný popis duelu,
minimálně 1 ohlas z domácího celku, minimálně 1 ohlas hostujícího celku, skóre a střelce branek. dle § 89, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá
klubu Sparta Praha dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. XX, RMS pořádkovou pokutu 500,Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc říjen 2022

Příští online zasedání se uskuteční dle potřeby
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání čl. 24 Stanov SFČR –
Odvolací komise SFČR (dále jen „OK SFČR“), dále dle splnění podmínek ustanovení § 81, soutěžního řádu SFČR, ve lhůtě sedmi dnů ode
dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 77, soutěžního řádu SFČR, rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí
na úřední desce SFČR.

Jan Novotný v. r., předseda STK
zapsal: Jiří Hanzlík

