Zápis z jednání č. 21-0912/2021-2022 STK SFČR ze dne 9. 12. 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 Epidemiologická opatření pro pořádání futsalových utkání na stránkach SFČR web
článek zde
Platba členských příspevků na rok 2022 viz web článek zde
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
010912/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
STK upozorňuje členské kluby 1.Futsal ligy a 2. Futsal ligy, aby došlo k doložení termnů pro odložená utkání.
Schváleno:

O2Z1104 MGC Teplice – Dalmach Turnov
O1A0803 SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň
O1A1306 SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň

PÁ 17.12. 20:00 Sportaréna Teplice
ÚT 08.02. 20:30 SH Mělník, Gymnázium
ÚT 15.02. 19:30 SH SK Slavia Praha-Eden

Odloženo:
O1A0306 PCO Dynamo Č.Budějovice – Olympik Mělník

Nařízení termínu utkání STK dle čl. 3 odst. 13 RMS:
Na základě opakované nedohody mezi členskými kluby nařizuje STK termín 4.kola 1.Futsal ligy následovně
O1A0405 SK Interobal Plzeň – FK Chrudim
ST 29.12. 19:30 SH Lokomotiva Plzeň

020912/2021 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Tango
Hodonín z.s. (6229052) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské
ligy futsalu Q1A0409 Baník Chomutov – FC Tango Hodonín s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Baník Chomutov bez uložení peněžité pokuty klubu § 65
odst. 5, DŘ SFČR
030912/2021 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Helas Brno
z.s. (6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu
Q1A0412 Baník Chomutov – Helas Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání
5-0 ve prospěch družstva Baník Chomutov bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR

040912/2021 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Helas Brno
z.s. (6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy
futsalu R1A0412 Baník Chomutov – Helas Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace
utkání 5-0 ve prospěch družstva Baník Chomutov bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ
SFČR
050912/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1405 FC Rapid Ústí
nad Labem – Žab.Vlci Brno z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 6, RMS SFČR, Dresy
všech hráčů 1. ligy musí být opatřeny čitelnými tištěnými jmenovkami v utkání závada u hráče domácího družstva č. 97 a
14. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR,
pořádkovou pokutu 400,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc prosinec
2021
060912/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1405 FC Rapid Ústí
nad Labem – Žab.Vlci Brno z důvodu porušení povinností stanovených § 60, odst. 2, SŘ SFČR,
“nezajištěno hlasatelem utkání zjednání nápravy vůči verbálním projevům směrem k delegovaným osobám v průběhu
utkání” Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení
pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ
SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc
prosinec 2021
070912/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu AC Sparta Praha futsal z.s. (5329032) v souvislosti s utkáním Q1A0314 Žab.Vlci Brno –
AC Sparta Praha futsal z důvodu porušení povinností stanovených v § 61 Soutěžního řádu SFČR,
“Hostující družstvo je povinno dostavit se k utkání tak, aby nebyla čerpána čekací doba” Podle § 89, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a
ukládá klubu AC Sparta Praha futsal z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2000,Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021
Podnět rozhodnutí 080912/2021 STK:
podnět klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto z.s. (číslo oddílu 5349012) v souvislosti s utkáním O2V0803
Tango Hodonín – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto, STK dle podkladů, které byly členským klubem FC
Tango Hodonín předloženy a to ve stanoveném termínu jsou plně v souladu s platným nařízením. STK
v této věci řízení zastavuje.
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

