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V Praze dne 13. 3 . 2020

Zápis z jednání č. 18-1303/2019-2020 STK SFČR ze dne 13. 3. 2020
Jednání se účastnili: pp. Michal Chyba, Jan Novotný, Zbyněk Poppr
Omluven:
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Michal Chyba
Projednáno bylo:
➢ Informace STK
a)

VV dne 12.3.2020 schválil následující návrh možných variant ukončení celostátních soutěží:
ukončení VARTA futsal ligy a 2. lig futsalu východ a západ v sezoně 2019/2020 v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, a
to buď vyhlášením výsledků na základě aktuálních tabulek nebo v případě možnosti pokračování soutěží po 14.4.2020 úpravou
hracího modelu play-off VARTA futsal ligy 2019/20. https://futsal.fotbal.cz/subject-official-board/official-board/38135

b) Aktualizace listiny trenérů 2019/20. https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=2

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)
011303/2020 STK na základě RMS a SŘ podáváme informaci o případných sestupujících z obou skupin II. lig
a/ 2. liga západ
V případě sestupu Hodonína a Vysokého Mýta z VARTA futsal ligy je bráno 11. a 12. místo jako sestupující do příslušné divize.
V případě sestupu Hodonína a jednoho z celků Mělník, Česká Lípa, České Budějovice nebo Liberec z VARTA futsal ligy je bráno 10., 11. a
12. místo jako sestupující do příslušné divize.
b/ 2. liga východ
V případě sestupu Hodonína a Vysokého Mýta z VARTA futsal ligy je bráno 9., 10., 11. a 12. místo jako sestupující do příslušné divize.
V případě sestupu Hodonína a jednoho z celků Mělník, Česká Lípa, České Budějovice nebo Liberec z VARTA futsal ligy je bráno 10., 11. a
12. místo jako sestupující do příslušné divize.
Sestupujícím z VARTA futsal ligy je FC Tango Hodonín, a tak dle Soutěžního řádu §17 bude družstvo FC Tango Hodonín B přeřazeno do
nižší soutěže a jeho místo bude doplněno podle §18 Soutěžního řádu.

021303/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Helas Brno (6229072) z
důvodu stanovených v RMS článek 7, odst. 5., chybějící jmenovka hráče na dresu v utkání 20. kola VFL. Podle § 81, odst. 1, soutěžního
řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Helas Brno podle § 6, odst. 3, písm.
a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Dle přílohy č.9 bod.5. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc březen 2020
031303/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu VŠSK Futsal Zlín
(7240052) v souvislosti s utkáním O2V2103 VŠSK Zlín – Amor Vyškov z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 15, odst. 13, RMS
SFČR, nedodán záznam z utkání 21.kola II. Ligy východ. (3. případ). Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková
zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu VŠSK Zlín podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu
4000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc březen 2020

041303/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu AC Sparta Praha, futsal
club (5329032) v souvislosti s utkáním O1A2002 AC Sparta Praha – SK Slavia Praha z důvodu porušení povinností stanovených v RMS
příloha č.19 článek IV., nezveřejněn ohlas z utkání v požadovaném termínu dle směrnice PR (1.případ). Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu
SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu AC Sparta Praha podle § 6, odst. 3,
písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc březen 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 26.3. 2020 v 16:30, v případě potřeby dříve
Michal Chyba v. r., předseda STK

