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Zápis STK SKFS č. 17 2022/2023
Schválení žádostí o změnu termínu nebo místa utkání
STK SKFS schvaluje změny termínů zápasů potvrzené v IS FAČR.
STK SKFS tímto sděluje klubům, že termíny utkání, tak jak jsou uvedené v IS FAČR
jsou závazné.
STK SKFS tímto vyzývá kluby k důkladné kontrole začátku svých utkáních v
posledních dvou kolech podzimní části soutěže. Zápisem STK č. 15 a zápisem STK
č. 16 se změnily termíny některých utkání !!! Všem klubů rozeslán informační email a
zmíněné zápisy jsou na ÚD FAČR.

Kontrola hřišť a zázemí stadionů SKFS
STK SKFS se zabývá zprávami DFA, adresovaných k STK, z utkání SKFS. V
současné chvíli kluby zároveň posílají vyplněné dokumenty o stavu svých stadionů
zpět na SKFS. Vše bude STK vyhodnocovat a společně s kluby řešit odstranění
závad na stadionech.

Rozhodnutí STK SKFS
STK SKFS ukládá dle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS
SKFS klubu FC Lobkovice (číslo oddílu 2060211) pořádkovou pokutu ve výši
500,-Kč za porušení povinnosti při utkání č. 2022210C2B1205, dle § 61/odst. 2 SŘ
FAČR – neuzavření zápisu o utkání vedoucím družstva hostí.
STK SKFS projednala zprávu rozhodčího z utkání č. 2022210A1A1107 mezi Sp.
Příbram (ID 20B0381) x SK Sokoleč (ID 2080541). Neuzavření ZoU nebude
pokutováno z důvodu administrativní chyby při vyplnění ZoU (shodné jméno VD,
jiné ID)
STK SKFS ukládá dle §7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu Sokol Plaňany (ID 2040361) pořádkovou pokutou ve výši 1.000,- Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 202210A3C1203, dle čl. 4, odst. 15, RS SKFS –
oddíl nezabezpečil stanovený počet 6-ti osob pořadatelské služby.
STK SKFS ukládá klubu SK Bakov n/J (ID: 2070461 ) pořádkovou pokutu ve výši
500,- Kč za porušení povinnosti dle čl. 16 RS SKFS - členský klub nenahlásil
změnu na seznamu hráčů družstva hrajícího 1.A třídu žáků.
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STK SKFS dle § 27 odst. 4 Procesního řádu podaný protest AFK Libčice utkání č.
2022210A3B1202 zamítá. Podaný protest nelze směřovat proti faktickému
rozhodnutí rozhodčího.
Poplatek ve výši 1.500,-Kč za podání protestu bude klubu AFK Libčice (ID 20A0341)
dle Přílohy č. 1 §2 Procesního řádu FAČR připsán na sběrný účet klubu.
STK SKFS se nezabývá protestem od klubu Viktoria Vestec (ID 20A0561) podaný k
utkání č. 202221C2D1207. Protest nebyl podán včas a přes IS FAČR.
STK SKFS ukládá dle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS
SKFS klubu TJ Kunice (ID 2090241) pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 2022210Z1A0304, dle čl. 4 RS SKFS neposkytnutí občerstvení delegovaným osobám.
STK SKFS bere na vědomí pozdní začátek utkání č. 2022210A3D1203. Důvodem
pozdního začátku o 7.min byl opožděný příjezd rozhodčích. AR1 Petr Zuskin řídil
před tímto utkáním jiné utkání, kde se stalo několik mimořádných situací, včetně
opožděného začátku utkání.

Pohár SKFS
Čtvrtfinalisté poháru SKFS, dle soutěží SKFS
Spartak Průhonice, SK Sokoleč, MFK Dobříš, SK Poříčany, TJ Jíloviště, SK
Rakovník, FK Jinočany, Sokol Miřetice
Čtvrtfinále se losuje, los určuje pořadatele utkání. Termín ČF je ST 26.4.2023.
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Kontakty na kluby hrající soutěže SKFS
Veškeré kontakty na kluby, včetně barevné kombinace dresů hrající soutěže SKFS
naleznete v odkazu níže. Tabulka kontaktů je udržovaná online, prosím sledujte
zejména barevnou kombinaci dresů domácího týmu, předejdete tím případné pokutě.
kontakty kluby SR 2022 _ 2023.xlsx
v Praze dne 27.10.2022
Poučení
Proti rozhodnutí STK SKFS je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u orgánu příslušného
rozhodovat o odvolání dle § 21 Procesního řádu FAČR ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Výše uvedené rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo vydáno dle § 29 odst. 1 Procesního řádu FAČR jako
první úkon v řízení rozhodnutí o uložení pokuty, jelikož STK SKFS považuje skutkové zjištění před zahájením řízení
za dostatečné pro uložení pořádkové pokuty.

Daniel DEVERA v. r.
Předseda STK SKFS
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