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. 28 ze dne 15. 6. 2022
Místo konání: on-line
Přítomni:
Hányš, Špak, Friml, Hoch, Adamec
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
• FK Nejdek – vyjádření k nedostavení se družstva dorostu k utkání → viz bod 3
2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje mistrovská utkání:
• 25. kola KP mužů, I.A třídy a I.B třídy;
• 20. kola KP dorostu;
• 21. kola KS dorostu (kromě nesehraného utkání Nejdek/N.Role – Lomnice/Habartov);
• 20. kola KP st. a ml. žáků (včetně dohrávky 18. kola FC Cheb/Skalná – Mar.Lázně);
• 20. kola KS mladších žáků a KP mladších přípravek;
• 20. kola KP + KS starších přípravek;
• finále Krajského poháru mužů
3. Nesehrané utkání KS dorostu
STK konstatuje, že se družstvo FK Nejdek nedostavilo k utkání 21. kola KS dorostu Nejdek/N.Role –
Lomnice/Habartov.
STK předává oddíl FK Nejdek k projednání na DK a navrhuje uložení trestu kontumace utkání.
Důvodem bylo nedostavení se družstva k utkání vlastní vinou (nedostatečný počet hráčů).
4. Sdělení R a DFA v Zápisech o utkání a Zprávách delegátů
STK bere na vědomí sdělení R a DFA v níže uvedených utkáních:
2021410A2A2503 Dvory – Mar.Lázně B → pokuta
2021410C2A2101 Nejdek/N.Role – Lomnice/Habartov → pokuta
STK uděluje pokutu:
• 1.500 Kč oddílu Viktoria Mariánské Lázně za nerespektování barev dresů domácího družstva
• 300 Kč oddílu Viktoria Mariánské Lázně za neoprávněné čerpání čekací doby
• 2.500 Kč oddílu FK Nejdek za nedostavení se k utkání dorostu vlastní vinou
5. 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.
6. 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.
7. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční ve středu 22. 6. 2022.
Karlovy Vary dne 15. června 2022
Zapsal: Jiří Špak, člen STK

Martin Hányš, v.r.
předseda STK

