Zápis z jednání č. 12-1811/2022-2023 STK SFČR ze dne 18. 11. 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
▪

STK vzala na vědomí důvody odložení utkání O2V0604 Amor Vyškov – AC Jeseník

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
011811/2022 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
Odloženo:
O2V0604 Amor Vyškov – AC Jeseník
SO 12.11.2022 19:00
ACG Jeseník povinen zaplatit pořádajícímu klubu Amor Klouboučky Vyškov prokazatelné náklady za
neuskutečněný zápas.
021811/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu TJ Spartak Perštejn (4220032) v souvislosti s utkáním O1A0806 TJ Spartak Perštejn – FTZS Liberec z
důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 12, RMS. Každý klub je povinen na domácí utkání
zajistit kompetentní osobu pro psaní textových „onlajnů“ pro web onlajny.com. (Tato osoba musí být proškolena společností zřizující
Onlajny.com.(Neuskutečněný podrobný online přenos na webu onlajny.com) dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK

skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Olympik Mělník 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 listopad 2022
031811/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu SK UP Olomouc (7120022) v souvislosti s utkáním O1A0804 Česká Lípa - SKUP Olomouc z důvodu
porušení povinností stanovených v v čl. 7, odst. 5, písm. c), RMS. Hostující družstvo je povinno mít k dispozici na každé utkání
2 sady výrazně barevně odlišných (kontrastních) dresů a stulpen a dvě kolekce barevně odlišných brankářských dresů od zvolené
barvy hráčských dresů, výrazně barevně odlišných od zveřejněné barevné kombinace dresů domácího týmu dle bodu 4 a). dle § 89, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá
klubu SK UP Olomouc dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. X, RMS pořádkovou pokutu
500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc listopad 2022
041811/2022 STK předává komisi rozhodčích a delegátů (dale jen KRD SFČR), delegovanou osobu Laštovička
Stanislav (74061457) v souvislosti s utkáním O2Z0801 FTZS Liberec B – Betis Kadaň k projednání neplnění
povinností, které jsou stanoveny STK/KRD (format,velikost dokumentu ZOU) při doručování zápisu o utkání
řídícímu orgánu soutěže čl.14 odst. 9, RMS SFČR

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

