Fotbalová asociace České republiky
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ KRAJE VYSOČINA
Sportovně technická komise
_____________________________________________________________________

ZÁPIS STK č. 22 – SR 2021/2022 ze dne 5. května 2022
1/ Návrh na kontumaci utkání
STK KFS Vysočina navrhuje uložení disciplinárního trestu – kontumaci utkání ve prospěch družstva
Tatran Ždírec nad Doubravou z utkání 22. kola I. třídy starších a mladších žáků Ždírec nad
Doubravou – Telč. Utkání nebyla sehrána v původním termínu z důvodu nezpůsobilé hrací plochy a
soupeři se nedohodly na náhradním termínu. STK nařídila náhradní termín utkání na 29. dubna
2022. SK Telč se k utkání nedostavil (nedostavení se k utkání bylo předem oznámeno). Návrh
kontumace dle SR FAČR § 7/1 d a SŘ FAČR § 14/3 a 14/4).
2/ Krajský pohár mužů – CONSTRUCT CUP – semifinálové výsledky /středa 4.5.2022/
Nová Ves – Kamenice nad Lipou
Sapeli Polná – Kouty

7 : 0 /2:0/
10 : 3 /8:1/

Do finále postupují družstva TJ Nová Ves a Sapeli Janovice. Finálové utkání bude sehráno ve
středu 8. června od 17.30 hodin, místo bude upřesněno.
3/ Pořádkové pokuty – přestupky proti ustanovení SŘ FAČR a RS KFS Vysočina
Telč – 300,- Kč – kumulace funkcí v utkání 12. kola I. třídy starších žáků Telč – Rapotice/Ketkovice ze
dne 16.4.2022 (Kříž Radek ID 71020415 – v ZoU jako hlavní pořadatel a AR 1) – viz zápis KR KFS ze
dne 28.4.2022.
Rapotice – 300,- Kč – kumulace funkcí v utkání 13. kola I. třídy mladších žáků Rapotice/Ketkovice –
Rantířov ze dne 23.4.2022 (Matoušek Michal ID 75071254 – v ZoU uveden jako hlavní pořadatel a
AR1) – viz zápis KR KFS ze dne 28.4.2022.
4/ Podání protestu
HFK Třebíč (utkání 19. kola KP mužů Třebíč – Chotěboř ze dne 23.4.2022) podal protest (nesouhlas
se zahájením hry po vstřelení branky bez přítomnosti hráčů na vlastní polovině hřiště a dále
nesouhlas s udělením ČK hráči). Protest předán k posouzení odborné komisi (KR). Protest byl
odbornou komisí v souladu se SŘ a Procesní řádem FAČR shledán jako částečně důvodný – vyjádření
KR v zápise KR KFS Vysočina ze dne 28.4.2022.

Pavel Pech
předseda STK KFS Vysočina

