Zápis z jednání č. 33-2402/2021-2022 STK SFČR ze dne 24. 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:
Zahájení řízení o protestu:
20. 2. ve 21:37 podán protest klubu Svarog FC Teplice z.s. (4269022) v souvislosti s utkáním O1A1902 FC Rapid
Ústí bad Labem – Svarog FC Teplice, 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 nesprávného udělení OT ČK
hostujícímu hráči, protest splňuje náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního řádu SFČR. Poplatek za podání
protestu ve výši 2000,- Kč bude vyřešen dle rozhodnutí o protestu dle § 87 odst. 5, Soutěžního řádu SFČR. STK
předává protest k dořešení Disciplinární svazové komisi a odborné komisi rozhodčích a delegátů.
Rozhodnutí o protestu:
20. 2. ve 21:37 podán protest klubu Svarog FC Teplice z.s. (4269022) v souvislosti s utkáním O1A1902 FC Rapid
Ústí bad Labem – Svarog FC Teplice, 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 nesprávného udělení OT ČK
hostujícímu hráči, protest splňil po výzvě STK ze dne 20.02.2022 23:16 náležitosti uvedené v § 86, odst. 4,
Soutěžního řádu SFČR uvedený protest – předán – k řešení odborným komisím DK a KR. Na základě stanoviska
KR se komise ztotožňuje s uděleným OT ČK za surovou hru 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)
012402/2022 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:
O1A2005 Rapid Ústí n/Labem – SK Interobal Plzeň PÁ 25.02. 20:00 SH Lokomotiva Plzeň

(poplatek 2000,-)

022402/2022 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 O1A1902 FC Rapid Ústí nad Labem –
Svarog FC Teplice z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 18 odst. 14, RMS SFČR, “Zajistit v utkání 1. ligy
(pro kluby 2. lig se doporučuje) v dostatečném množství programy pro diváky, minimálně ve formátu A5 v barevném provedení. Dva
kusy programu a dva vzory vstupenky s případným logem partnera VV 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. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v
měsíční faktuře za měsíc únor 2022

032402/2022 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 O1A1902 FC Rapid Ústí nad Labem – Svarog FC
Teplice 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 23.(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 2000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře
za měsíc únor 2022
042402/2022 STK navrhuje disciplinární komisi SFČR klub Morgan Commando Teplice z.s. (4260552) v
souvislosti s utkáním O2Z1902 Morgan Commando Teplice - Malibu Mladá Boleslav k projednání na podezření
spáchaní disciplinárního přečinu příslušníků družstva § 45 odst. 1 písm. a-f) Soutěžního řádu SFČR, na základě
ZDS („dále jen zpráva delegáta svazu“) a video záznamu došlo ze strany příslušníků členského klubu k nevhodnému
chování vůči delegovaným osobám v průběhu hry a to tím, že došlo následnému přerušení utkání aj.

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

