Zápis z jednání č. 24-0601/2021-2022 STK SFČR ze dne 6. 1. 2022
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:
STK informace
▪ STK vzala na vědomí schválený doplněk RMS čl. 3 k jednotnému úřednímu začátku posledního
kola základní části soutěže 1. Futsal ligy 2021/2022 a posledního kola základní soutěže 2. Futsal
ligy východ a 2.Futsal ligy západ za účelem možnosti dohrání odložených utkání před posledním
hracím kolem.
▪

STK vzala na vědomí názor členského klubu Wizards DDM Praha 10 (ID 1049622) na
rozhodnutí STK 081612/2021 STK zed ne 16.12.2021

▪

STK vzala na vědomí vyčíslení nákladů z rozhodutí STK 081612/2021 a vyzývá členský klub
Morgan Commando Teplice z.s. (ID 4260552) k doložení dokladu o uhrazení do příštího zasedání
STK 13.1.2022

▪

STK vzala na vědomí změnu pořadí utkání 5. kola JL a DL organizátorem turnaje AC Sparta
Praha ve SH Sportovní centrum Řepy, Praha 17

▪

Start v soutěžích - člen SFČR s platbou v roce 2021 může startovat v utkání do 28.2.2022 s
příznakem ve FUTIS (nezaplaceno). Nově registrovaný hráč,člen aj. musí mít poplatek na rok
2022 uhrazen https://futsal.fotbal.cz/informace-k-placeni-clenskych-prispevku-na-rok-2022/a15468

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
010601/2022 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:
O1A1606 Rapid Ústí nad Labem - Olympik Mělník
O2Z1005 Wizards DDM Praha. - GMM Jablonec

NE 09.01. 19:30 SH Chemik Lovosice
NE 23.01. 17:30 SH ZŠ Kunratice, Praha

popl: 500,-Kč

020601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal
Plzeň z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy
futsalu Q1A0506 FC Tango Hodonín – SK Interobal Plzeň s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Tango Hodonín bez uložení peněžité pokuty klubu § 65
odst. 5, DŘ SFČR (třetí navrh kontumace)

030601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal
Plzeň z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy
futsalu Q1A0509 Helas Brno – SK Interobal Plzeň s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Helas Brno bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5,
DŘ SFČR (čtvrtý návrh kontumace)
040601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal
Plzeň z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0509 Helas Brno – SK Interobal Plzeň s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Helas Brno bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5,
DŘ SFČR (třetí navrh kontumace)
050601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo
PCO České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání
Juniorské ligy futsalu Q1A0507 Helas Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Helas Brno bez uložení peněžité
pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR (třetí navrh kontumace)
060601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo
PCO České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání
Juniorské ligy futsalu Q1A0508 FC Tango Hodonín – SK Dynamo PCO České Budějovice s návrhem
na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Tango Hodonín bez
uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR (čtvrtý navrh kontumace)
070601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo
PCO České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání
Dorostenecké ligy futsalu R1A0507 Helas Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Helas Brno bez uložení
peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR (třetí navrh kontumace)
080601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni
Česká Lípa z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání
Dorostenecké ligy futsalu R1A0501 Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Olympik Mělník bez uložení peněžité
pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR (první navrh kontumace)
090601/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni
Česká Lípa z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání
Dorostenecké ligy futsalu R1A0503 FC Rapid Ústí nad Labem – FC Démoni Česká Lípa s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Rapid Ústí nad Labem bez
uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR (druhý navrh kontumace)

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

