Zápis z jednání č. 32-1702/2021-2022 STK SFČR ze dne 17. 2. 2022
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK SFČR
STK informuje členské kluby 1.Futsal ligy a 2. Futsal ligy Západ a Východ, že v případě neúčasti trenéra
družstva na utkání, není klub oprávněn zapisovat do zápisu o utkání nahlašeného trenéra pokud není
fyzicky přítomen. Klub je povinnen postupovat dle čl. 21 odst. 5 písm. b) RMS.
Rozhodnutí o protestu:
10. 2. v 15:13 podán protest klubu FK Kladno z.s. (2039032) v souvislosti s utkáním O2Z1503 Boca Juniors
Krupka – FK Kladno, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu SFČR (pochybení rozhodčích
mimo případy podle písmen a) až c). § 86 odst. 2 SŘ SFČR) a to ve věci popisu vyloučení v ZOU, protest splňuje
náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního řádu SFČR uvedený protest – předán – k řešení odborným komisím
DK a KR. Kdy na základě rozhodnutí DK o udělení zastavení závodní činnosti ze zápisu č. 34/2022 ze dne
17.2.2022 a závěrů KR se komise ztotožňuje se zápisem RO a ZDS z daného utkání protest je nedůvodný. Poplatek
za podání protestu ve výši 2000,- Kč účtován dle § 87 odst. 5, Soutěžního řádu SFČR v měsíční faktuře za měsíc
únor 2022

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
011702/2022 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:

O1A1705 FTZS Liberec – SK Slavia Praha
O1A1902 Rapid Ústí n/Labem – Svarog FC Teplice
O1A1906 FTZS Liberec – FK Chrudim
O2Z1605 GMM Jablonec – FK Kladno
O2Z2104 Baník Chomutov – Dalmach Turnov
O2V1801 ATRAPS Modřice – Amor Vyškov
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28.02. 19:30
20.02. 19:00
20.02. 20:30
20.02. 20:30
06.03. 18:30
23.02. 20:30

SH Dukla Liberec
SH Chemik Lovosice
SH Dukla Liberec
MSH Jablonec
MSH Chomutov
MSH Modřice

(TV utkání)
(poplatek 1000,-)
(poplatek 200,-)
(poplatek 200,-)
(poplatek 200,-)

021702/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC
Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142). z důvodu porušení ustanovení § 55 odst. 1, Soutěžního řádu SFČR,
“Hlavní pořadatelem je fyzická osoba, člen SFČR, která je spolu s organizátorem utkání odpovědná za splnění
technických a pořádkových povinnosti organizátora utkání.” při FINAL FOUR Dorostenecké ligy dle ZDS
nedošlo ke splnění podmínek ustanovení § 59 a 60 Soutěžního řádu 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 z.s. (4270142) dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude
klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2022

031702/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu 1.FC
NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012). z důvodu porušení ustanovení § 67 odst. 1, Soutěžního řádu SFČR,
“Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání” v utkání č. O2V1603 1.FC NEJZBACH
Vysoké Mýto – SKUP Olomouc, dle zprávy rozhodčícho a delegáta došlo k opožděnému nastoupení do utkání. Podle § 89,
odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a
ukládá klubu 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012) dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou
pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2022

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

