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V Praze dne 6. 8 . 2020

Zápis z jednání č. 1-0608/2020-2021 STK SFČR ze dne 6. 8. 2020
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl,
sekretář Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢ Informace STK / VV SFČR
➢

Pohár SFČR
a) Jihomoravský kraj
b) Ústecký kraj

SK Amor Vyškov z.s. (6269012)
Boca Juniors Krupka, z. s. (4270242)

STK apeluje na všechny krajské orgány soutěží, aby byl vítěz nahlášen bezprostředně po uskutečnění finálového utkání krajské
části poháru, a to doručením ZOU v elektronické podobě.
➢

STK – v rámci situace v ČR ohledně COVID připravuje sekretariát SFČR ve spolupráci s LPO pokyny k soutěžím SFČR

➢

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)
-

010608/2020 STK stanovuje termíny pro doručení soupisky družstva před zahájením jednotlivé části soutěže dle § 9 odst. 4,
soutěžního řádu SFČR. Soupisku je klub povinen nahrát do stanoveného termínu prostřednictvím formuláře google odkaz na
jednotlivou soutěž obdrží každý klub do emailu (lze nahrávat pouze dokument doc.). V případě dotazů kontaktujte STK na emailu
stk@futsal.cz postup a návod na vložení soupisky bude přílohou emailu.
1. FUTSAL liga
2. LIGA západ
2. LIGA východ

termín do 21.08.2020
termín do 11.09.2020
termín do 09.10.2020

Tiskopis soupisek zveřejněny na úřední desce SFČR
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/document/10?documentsList-folderFilter-folder-id=1214
-

020608/2020 STK schvaluje – sportovní halu Městská Hala Modřice Benešova 274, 664 42
web: https://www.mestskahala-modrice.cz pro soutěže SFČR
Příští zasedání se uskuteční 20.8. 2020 v 16:30, v případě potřeby dříve

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.

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

