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. 26 ze dne 1. 6. 2022
Místo konání: on-line
Přítomni:
Hányš, Špak, Adamec, Friml, Hoch
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
• žádná
2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje mistrovská utkání:
• 23. kola KP mužů;
• 23. kola I.A třídy (kromě nedohraného utkání Loket – Kynšperk a včetně dohrávky 18. kola
Dvory - Kraslice);
• 23. kola I.B třídy;
• 18. kola KP dorostu;
• 19. kola KS dorostu (včetně dohrávky 12. kola Lomnice/Habartov – D.Žandov);
• 18. kola KP st. a ml. žáků (kromě odložených utkání FC Cheb/Skalná – Mar.Lázně);
• 18. kola KS mladších žáků;
• 18. kola KP + KS starších přípravek;
• 18. kola KP mladších přípravek;
3. Změny termínů – poplatek za změnu dle rozpisu soutěží uhradí zvýrazněné oddíly
STK schvaluje zaslané změny žádostí mistrovských utkání zadané v IS FAČR:
KS dorostu
20. kolo: D.Žandov – Dalovice/Loko KV
So 4. 6. 2022 v 15:00 – změna času

bez poplatku

Krajský přebor starších a mladších žáků
18. kolo: FC Cheb/Skalná – Mar.Lázně
St 8. 6. 2022 v 17:00 + 18:30 hř. Skalná – změna termínu a hřiště

bez poplatku

Krajský přebor starších přípravek
18. kolo: Mar.Lázně – Sokolov B
Čt 9. 6. 2022 v 17:00 – změna termínu

bez poplatku

Krajská soutěž starších přípravek
20. kolo: Sedlec – Aš
Út 7. 6. 2022 v 16:45 – změna termínu a času

bez poplatku

4. Nedohrané utkání
STK bere na vědomí informace ze ZoU z nedohraného utkání 23. kola I.A třídy Loket – Kynšperk.
Důvodem předčasného ukončení byl pokles hráčů na hrací ploše pod sedm u družstva hostů.
STK předává oddíl Slavoj Kynšperk k projednání na DK a navrhuje uložení trestu kontumace
utkání s tím, že se ponechává v platnosti výsledek 7 : 1 dosažený na hřišti v době ukončení utkání
(77.minuta).
5. Nesehrané utkání Krajského poháru
STK konstatuje, že z důvodu nízkého počtu hráčů nedorazilo družstvo FK Nejdek na utkání semifinále
Krajského poháru na hřiště oddílu TJ K.Vary-Dvory.
STK předává oddíl FK Nejdek k projednání na DK a navrhuje uložení trestu kontumace utkání
ve prospěch TJ K.Vary-Dvory z důvodu nedostavení se k utkání vlastní vinou.

6. Sdělení R a DFA v Zápisech o utkání a Zprávách delegátů
STK bere na vědomí sdělení R a DFA v níže uvedených utkáních:
2021410A2A2307 Loket – Kynšperk → pokuta
2021410Z1A0302 Dvory – Nejdek → pokuta
STK uděluje pokutu:
• 3.000 Kč oddílu Slavoj Kynšperk za nedohrání utkání vlastní vinou (pokles hráčů pod sedm)
• 1.000 Kč oddílu FK Nejdek za nedostavení se k utkání semifinále Krajského poháru vlastní vinou
7. Krajský pohár mužů
STK oznamuje finalisty Krajského poháru mužů – družstva TJ K.Vary-Dvory a TJ Lomnice. Finálové
utkání se odehraje ve středu 8. 6. 2022 od 17:45 hodin v Královském Poříčí.
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 8. 6. 2022.
Karlovy Vary dne 1. června 2022

Martin Hányš, v.r.
předseda STK

Zapsal: Jiří Špak, člen STK
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