FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Sportovně technická komise
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 774 858 077, e-mail: stk-kkfs@seznam.cz

Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 23 ze dne 11. 5. 2022
Místo konání: on-line
Přítomni:
Hányš, Špak, Adamec, Friml, Hoch
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
• Viktoria Mariánské Lázně – omluva neúčasti pozvaného ved. družstva žáků → viz bod 6
• Sokol Chyše – protest proti neudělení ČK v utkání KS dorostu → viz bod 4
2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje mistrovská utkání:
• 20. kola KP mužů, I.A třídy a I.B třídy;
• 15. kola KP dorostu;
• 16. kola KS dorostu (kromě odloženého utkání Merklín/Abertamy – D.Rychnov/Březová);
• 15. kola KP st. a ml. žáků (včetně dohrávky 8. kola ml. žáků Mar.Lázně – FC Cheb/Skalná);
• 15. kola KS mladších žáků;
• 15. kola KP + KS starších přípravek;
• 15. kola KP mladších přípravek (včetně dohrávek 11. kola Mar.Lázně – Ostrov, Slavia KV – Aš
a Slavia KV B – Hv.Cheb);
3. Změny termínů – poplatek za změnu dle rozpisu soutěží uhradí zvýrazněné oddíly
STK schvaluje zaslané změny žádostí mistrovských utkání zadané v IS FAČR:
KP mužů
24. kolo: Vintířov – N.Role
Pá 3. 6. 2022 v 18:30 – změna termínu a času

200 Kč

Krajský pohár mužů
2. kolo: Loko K.Vary – Nejdek
Čt 19. 5. 2022 v 17:45 – změna termínu

300 Kč

Krajská soutěž dorostu
16. kolo: Merklín/Abertamy – D.Rychnov/Březová
Čt 19. 5. 2022 v 18:00 – změna termínu a času

bez poplatku

17. kolo: H.Slavkov – Merklín/Abertamy
So 14. 5. 2022 ve 13:15 – změna času

bez poplatku

Krajská soutěž mladších žáků
17. kolo: Svatava – Sokolov
Čt 19. 5. 2022 v 17:00 – změna termínu

bez poplatku

Krajský přebor starších přípravek
16. kolo: Mar.Lázně – Hv.Cheb
Čt 19. 5. 2022 v 17:00 – změna termínu

bez poplatku

17. kolo: Sokolov – Mar.Lázně
Út 17. 5. 2022 v 17:00 – změna termínu a času

bez poplatku

18. kolo: Mar.Lázně – Sokolov B
Čt 2. 6. 2022 v 17:00 – změna termínu a času

bez poplatku

Krajský přebor mladších přípravek
16. kolo: Hv.Cheb – Mar.Lázně
Čt 19. 5. 2022 v 16:30 – změna termínu a času

bez poplatku

19. kolo: Mar.Lázně – Sokolov
Čt 2. 6. 2022 v 17:00 – změna termínu a času

bez poplatku

4. Řízení o protestu oddílu Sokol Chyše
Dne 9. 5. 2022 byl podán protest oddílu Sokol Chyše. Dne 11. 5. 2022 bylo zahájeno řízení o protestu,
který podal tento klub v souladu s § 62 Soutěžního řádu FAČR. Protest je směřován k utkání
KS dorostu Chyše/Žlutice – Kynšperk, kde je klubem rozporováno neudělení ČK hostujícímu hráči.
Vzhledem k tomu, že podaný protest nesplňuje náležitosti dle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR,
vyzývá STK oddíl Sokol Chyše k odstranění vad podaného protestu dle § 26 odst. 4.
Zároveň STK stanovilo lhůtu pro odstranění těchto vad dle § 26 odst. 5 Procesního řádu FAČR,
tj. do 17. 5. 2022.
5. Sdělení R a DFA v Zápisech o utkání a Zprávách delegátů
STK bere na vědomí sdělení R a DFA v níže uvedených utkáních:
2021410A1A2007 Žlutice – N.Role
2021410A3A2003 Sedlec – Bukovany → pokuta
STK uděluje pokutu:
• 300 Kč oddílu Baník Bukovany za nepotvrzení ZoU po skončení zápasu v Sedleci
6. Události při utkání KP starších žáků Mar.Lázně – FC Cheb/Lipová
STK bere na vědomí informace od klubů i rozhodčího utkání k událostem při utkání KP starších žáků
Mar.Lázně – FC Cheb/Skalná hraného dne 24. 4. 2022.
7. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/23
STK v nejbližších dnech zašle všem klubům e-mailovou poštou přihlášky do soutěží pro soutěžní ročník
2022/23. Přihlášky budou ke stažení také na internetových stránkách Karlovarského KFS. Termín pro
podání přihlášek, samostatně pro každé přihlašované družstvo, je nejpozději do 31. května 2022.
Přihláška může být zaslána i v elektronické podobě, ale musí být opatřena podpisem statutárního zástupce
klubu. V tom případě je zasílejte na e-mailové adresy stk-kkfs@seznam.cz a fotbalkv@cuskv.cz.
Pozdní doručení přihlášky bude řešeno pořádkovou pokutou 1.000 Kč.
8. Sdělení STK – upozornění pro kluby
• Komunikace s STK KKFS ze strany oddílů bude probíhat prostřednictvím sekretáře KKFS.
Veškerou korespondenci prosím zasílejte na e-mailovou adresu fotbalkv@cuskv.cz. V případě
potřeby kontaktování předsedy STK je možno využít e-mailové adresy stk-kkfs@seznam.cz.
• Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 5 dnů po obdržení zápisu k ORK KKFS.
Poplatek za odvolání stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním
odvolání. Doručením rozhodnutí se podle § 8 odst. 2 Procesního řádu FAČR rozumí následující
den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.
9. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční ve středu 18. 5. 2022.
Karlovy Vary dne 11. května 2022

Martin Hányš, v.r.
předseda STK

Zapsal: Jiří Špak, člen STK
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