Zápis z jednání č. 23-3012/2021-2022 STK SFČR ze dne 30. 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
Platba členských příspevků na rok 2022 viz web článek zde
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
013012/2021 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:
O1A1402 Interobal Plzeň - AC Sparta Praha 17
O1A1601 Helas Brno - AC Sparta Praha 17

Finále poháru SFČR

ÚT 08.03. 20:00 SH Lokomotiva Plzeň
ÚT 11.01. 20:00 SH KP Brno, Vodova

SK Slavia Praha – FK Chrudim

ÚT 08.02. 19.30 SH Slavia Praha, Eden

O1A1705 FTZS Liberec - SK Slavia Praha

NE 16.01. 20:30 SH Dukla Liberec

Odloženo:

TV utkání ČT Sport

023012/2021 STK podle § 6, odst. 2, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Black Bridge Praha
FCW (1090042) k projednání disciplinárního přečinu porušení soutěžního řádu spočívající v odhlášení
družstva členského klubu ze soutěže 1.Futsal ligy žen v soutěžním ročníku 2021/2022 s návrhem na
uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže § 79 odst. 2 DŘ SFČR bez uložení peněžité
pokuty klubu s využitím práva dle rozhodnutí VV ze dne 22.11.2021
033012/2021 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 O1A1104 FC Rapid Ústí nad Labem –
AC Sparta Praha 17 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.(opakovaně) v případě dalšího
provinění bude klub předán k DK SFČR. 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
043012/2021 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 O1A1104 FC Rapid Ústí nad Labem –
AC Sparta Praha 17 z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P18 článku IV. odst. 4, RMS. Nedodání
fotek z utkání hraného 15. prosince 2021. Do 12 hodin následujícího dne po skončení zápasu je domácí klub povinen na svém
facebookovém profilu zveřejnit minimálně 5 kvalitních fotek ze hry. 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, a sazebníku P20 odst. 18, RMS pořádkovou pokutu 2000,- Kč. Pokuta bude
klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021

053012/2021 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 O1A1305 AC Sparta Praha 17– Svarog FC
Teplice z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P18 článku IV. odst. 4, RMS. Nedodání kvalitních fotek
z utkání hraného 17. prosince 2021. Do 12 hodin následujícího dne po skončení zápasu je domácí klub povinen na svém facebookovém
profilu zveřejnit minimálně 5 kvalitních fotek ze hry. 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, a sazebníku P20 odst. 18, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána
v měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021

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

