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. 27 ze dne 8. 6. 2022
Místo konání: klubovna Baník Královské Poříčí
Přítomni:
Hányš, Špak, Friml, Hoch
Omluveni:
Adamec
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
• SK Toužim – protest proti popisu ČK v utkání KP mužů + doplnění protestu → viz bod 4
2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje mistrovská utkání:
• 24. kola KP mužů, I.A třídy a I.B třídy;
• 19. kola KP dorostu (včetně dohrávky 11. kola FC Cheb – Mar.Lázně);
• 20. kola KS dorostu;
• 19. kola KP st. a ml. žáků;
• 19. kola KS mladších žáků;
• 19. kola KP + KS starších přípravek;
• 19. 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:
KP mužů
26. kolo: Toužim – Žlutice
So 18. 6. 2022 v 17:00 – změna termínu a času
26. kolo: Vintířov – Hroznětín
So 18. 6. 2022 ve 14:00 – změna času
I.A třída
24. kolo: Hv.Cheb B – Loket
Ne 5. 6. 2022 v 16:00 – změna času
26. kolo: Citice – K.Vary-Dvory
So 18. 6. 2022 ve 14:00 – změna času
I.B třída
26. kolo: Bukovany – Lipová
So 18. 6. 2022 v 10:30 – změna termínu a času
26. kolo: Křižovatka – D.Žandov
So 18. 6. 2022 ve 14:00 – změna termínu a času

200 Kč
200 Kč

400 Kč
200 Kč

200 Kč
200 Kč

Krajská soutěž dorostu
21. kolo: Nejdek/N.Role – Lomnice/Habartov
So 11. 6. 2022 v 10:30 hř. Nejdek – změna hřiště

bez poplatku

Krajská soutěž mladších žáků
21. kolo: Svatava – Lomnice
Pá 17. 6. 2022 v 16:00 – změna času

bez poplatku

Krajský přebor starších přípravek
21. kolo: Mar.Lázně – Slavia K.Vary
Čt 16. 6. 2022 v 17:30 – změna termínu a času

bez poplatku

Krajský přebor mladších přípravek
20. kolo: Mar.Lázně – Slavia K.Vary
Út 14. 6. 2022 v 16:30 – změna termínu a času

bez poplatku

4. Řízení o protestu oddílu SK Toužim
Dne 6. 6. 2022 byl podán protest oddílu SK Toužim. Ještě téhož dne bylo zahájeno řízení o protestu,
který podal tento klub v souladu s § 62 Soutěžního řádu FAČR. Protest je směřován k utkání
KP mužů Toužim – FC Cheb, kde je klubem rozporován popis udělené ČK pro hráče domácích.
Vzhledem k tomu, že podaný protest nesplňoval náležitosti dle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR,
vyzvala STK oddíl SK Toužim 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 10. 6. 2022.
Dne 7. 6. 2022 byl do e-mailové schránky KKFS doručen doplněný protest o chybějící náležitosti. Zároveň
STK předala daný protest k vyjádření disciplinární komisi.
Dne 8. 6. 2022 DK KKFS upustila od potrestání hráče SK Toužim.
Na základě tohoto, považuje STK protest jako oprávněný a poplatek za podání dle § 27 odst. 5 Procesního
řádu FAČR nebude oddílu účtován.
5. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/23
STK obdržela přihlášky družstev do krajských fotbalových soutěží. Všechna družstva dodala přihlášky
ve stanoveném termínu, za což jim STK KKFS touto cestou děkuje.
Na základě rozhodnutí VV KKFS bude u soutěží mládeže Komise mládeže KKFS ve spolupráci s STK a
okresními komisemi mládeže na území našeho kraje hledat co nejoptimálnější systém mládežnických
soutěží tak, aby tyto soutěže měly nějaký význam.
6. Termínová listina pro podzimní část soutěžního ročníku 2022/23
STK připravila návrh termínové listiny krajských soutěží pro podzimní část soutěžního ročníku 2022/23,
kterou předloží ke schválení VV KKFS.
Soutěže mužů začnou o víkendu 13. – 14. 8. nebo 20. – 21. 8. 2022 a skončí o víkendu 5. – 6. 11. nebo
12. – 16. 11. 2022. Tyto dvě možnosti budou konzultovány s kluby na losovacím aktivu.
Soutěže mládeže začnou tak, aby nezasahovaly do letních prázdnin: 3. - 4.9.2022
7. Losovací aktiv
Losovací aktiv Karlovarského KFS se letos uskuteční ve čtvrtek 30. 6. 2022. Tradičně se bude konat
v Krajské knihovně v Karlových Varech od 17:00 hod. Účast zástupce každého klubu je povinná –
neúčast bude sankcionována dle sazebníku rozpisu soutěží.
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 15. 6. 2022.
Karlovy Vary dne 8. června 2022

Martin Hányš, v.r.
předseda STK

Zapsal: Jiří Špak, člen STK
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