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V Praze dne 6. 2 . 2020

Zápis z jednání č. 14-0602/2019-2020 STK SFČR ze dne 6. 2. 2020
Jednání se účastnili: pp. Michal Chyba, Jan Novotný, Zbyněk Poppr
Omluven:
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Michal Chyba
Projednáno bylo:

➢ Schválené změny termínu
Změna termínu s poplatkem
O1A1702 Interobal Plzeň - FTZS Liberec
O2V1603 Jakubčovice – VŠB Ostrava
O2Z2004 BOCA Chotěboř – FK Kladno

NE, 16.02.2020, 19:00,
PÁ, 07.02.2020, 21:00,
PÁ, 28.02.2020, 20:30,

SH Lokomotiva
MSH Odry
SH Světlá nad Sázavou

800,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

➢ Informace VV SFČR
VV SFČR schválil:
Návrh STK na zrušení evidence žlutých karet po základní části Juniorské ligy futsalu 2019/20 a nepřevádění trestů
do Final Four za udělení 3., 6. a 9. ŽK udělené v posledních kolech základní části Juniorské ligy.
➢ Informace STK SFČR
STK zveřejnila přehled hráčů s profi smlouvou. https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=204
STK aktualizace příloh a metodických pokynů RMS https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/official-board/record/10?recordId=78

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)
- 010602/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Interobal Plzeň „B“
(3239042) z důvodu stanovených v RMS příloha č.9 bod 9., změna trenéra v průběhu soutěže. Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR,
považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Interobal Plzeň podle § 6, odst. 3, písm. a),
SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 300,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2020
- 020602/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu VŠSK Futsal Zlín
(7240052) v souvislosti s utkáním O2V1701 VŠSK Zlín - Ocel Třinec z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 15, odst. 13, RMS
SFČR, nedodán záznam z utkání 17.kola II. Ligy východ. Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro
uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu VŠSK Futsal Zlín podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2000,Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2020

- 030602/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC Rapid Ústí nad
Labem (4270142) v souvislosti s utkáním O2Z1706 Rapid Ústí n.L. - Dalmach Turnov z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 15,
odst. 13, RMS SFČR, nedodán záznam z utkání 17.kola II. Ligy západ opakované nedodržení PR směrnice. Podle § 81, odst. 1, soutěžního
řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem podle §
6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 4000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2020

STK SFČR veškeré finanční postihy se řídí sazebníkem poplatků celostátních soutěží https://futsal.fotbal.cz/document/download/73084
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 73,
soutěžního řádu SFČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 69, soutěžního řádu SFČR, rozumí následující
den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce SFČR.

Příští zasedání se uskuteční 13.2. 2020 v 16:30, v případě potřeby dříve
Michal Chyba v. r., předseda STK

