V Lovosicích dne 13.1.2022

Zápis z jednání č. 26-1301/2021-2022 STK SFČR ze dne 13. 1. 2022
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth (online)
sekretář: Jiří Hanzlík
hosté: Michal Chyba
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
011301/2022 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:

O1A0306 PCO Dynamo Č.Bud. - Olympik Mělník

NE 30.01. 19:00 SH Lokomotiva Č.Budějovice

021301/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC
Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1606 FC Rapid Ústí nad Labem – SK Olympik
Mělník 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. 1, 19, 23, 97.(opakované provinění) STK upozorňuje
členský klub na ustanovení čl. 7 odst. 6, RMS 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 4000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za
měsíc leden 2022
031301/2022 STK navrhuje disciplinární komisi delegovanou osobu Nešněra Filip (86121689) v souvislosti
s utkáním O1A1604 Svarog FC Teplice – Žab.Vlci Brno k projednání na podezření spáchaní disciplinárního
přečinu delegované osoby § 67 odst. 1, Disciplinárního řádu, na základě STK SFČR, došlo ze strany delegované
osoby k opožděnému doručení ZOU dle čl. 14 odst. 9 RMS

041301/2022 STK předává disciplinární komisi klub Morgan Commando Teplice z.s. (4260552) k
projednání za spáchání disciplinárního přečinu § 76 odst.1 písm. a) kdy se hostujcí příznivci (diváci) dopustili,
pohoršujících, urážlivých, pokřiků vůči hráčům a rozhodčím dale dle § 76 odst.2 písm. a) DŘ SFČR se dopouštěl
divák hostujícího celku výtržností se snahou vstoupit na HP dle video záznamu zjištěno, že se jedná o člena SFČR Götz
Pavel (ID 94041513) v souvislosti s utkáním O2Z1303 TJ Spartak Perštejn - Morgan Commando Teplice
051301/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem TJ
Spartak Perštejn z.s. (4220032). Řízení o uložení pořádkové pokuty je zahájeno z důvodu porušení
ustanovení § 60 odst. 1, písm. a) Soutěžního řádu SFČR, “umožněn vstup silně podnapilých diváků hostujícího
družstva do SH” v utkání č. O2Z1303 TJ Spartak Perštejn - Morgan Commando Teplice. Tímto STK
vyzývá v souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub TJ Spartak Perštejn z.s. (4220032), aby se k
dané věci vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.

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

