Zápis z jednání č. 18-1611/2021-2022 STK SFČR ze dne 16. 11. 2021
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
hosté: Michal Chyba
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK SFČR
Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání soutěží SFČR jsou průběžně
aktualizována na stránkach SFČR web článek zde
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
011611/2021 STK upřesňuje členským klubům Celostátních soutěží postup pro odklad utkání v
případě zjištění Covid pozitivní nákazy v klubu, která je podložena RT-PCR testem a na základě níže
uvedených ustanovení SŘ SFČR ve lhůtě nejpozději 5 hod před úředním časem utkání.
Členský klub nebo hráč po dobu karanténního opatření není oprávněn nastoupit po dobu 14 dní do žádného jiného utkání
dle platného rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy. Po dobu minimálně
14 dní zůstaňte v izolaci. Izolaci ukončuje praktický lékař na základě zdravotního stavu. Viz dále ustanovení § 2 přílohy
č. 5 Soutěžního řádu SFČR
1. Důvodem pro odložení schváleného termínu soutěžního utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID19 je
a) rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy;
b) objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních opatření, tj. členský klub nemá jednak v družstvu
hrajícího nejvyšší soutěž v rámci členského klubu alespoň 8 hráčů, přičemž alespoň jeden z nich musí být
brankářem, z platné soupisky a dále soupisky toho družstva členského klubu hrajícího další nejvyšší soutěž v
kategorii mužů v rámci členského klubu, způsobilých ke hře;
c) podle uvážení řídícího orgánu soutěže a Sekretariátu SFČR a FAČR též jiná karanténní opatření či doporučení
Krajské hygienické stanice v souvislosti s probíhajícím epidemickým šetřením.
2. Pro případ odložení schváleného termínu soutěžního utkání podle odstavce 1 jsou členské kluby povinny
dohodnout se na novém termínu utkání, a to do tří dnů po původním termínu utkání; nový termín musí být sjednán
nejpozději do čtyř týdnů od původního termínu utkání. Nově dohodnutý termín utkání podléhá schválení řídícím
orgánem soutěže. To neplatí u I. ligy a 2. ligy západ a 2. ligy východ, kde termín utkání nařídí bez dalšího řídící
orgán soutěže, a to na základě takové žádosti o odložení soutěžního utkání, která je řídícímu orgánu
soutěže doručena nejpozději 5 hodin před úředně stanoveným začátkem soutěžního utkání.

3. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost podle odstavce 2, případně pokud řídící orgán soutěže dohodnutý
termín neschválí, nařídí řídící orgán soutěže termín nového utkání ve shora uvedených lhůtách podle svého
uvážení.

STK nařizuje veškeré podklady doručit na email stk@futsal.cz a covid@futsal.cz

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

