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Zápis STK SKFS č. 18 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.
STK SKFS posouvá začátek utkání KP mezi ČLU Beroun x SK Poříčany z důvodu
kolize utkání s ŘKČ. Utkání začne na UMT v SO 5.11. od 15:00 hodin.

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.
STK SKFS tímto děkuje klubům, které poslali dokumenty o stavu svých stadionů.
Klubům, které nedodali všechny dokumenty, nebo případně požádali o prodloužení
termínu, bude vyhověno. Termín odevzdání tímto prodlužujeme do 15.11.2022. Po
skončení podzimní části sezóny proběhne kontrola dokumentů a vyhodnocení.
Na tomto základě bude STK SKFS udělovat osvědčení o způsobilosti stadionu pro
soutěže SKFS.

Rozhodnutí STK SKFS
STK SKFS ukládá dle §7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu SK Vyžlovka (ID 2090821) pořádkovou pokutou ve výši 1.000,- Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 2022210A3D1302, dle čl. 4 odst. 2 RS SKFS –
organizátor porušil zákaz distribuce a prodeje nápojů ve skle.
STK SKFS nařizuje hráči oddílu FK Bohemia Poděbrady (ID 2080431) Hněvsovi
Ondřeji (ID 97061376) úhradu způsobené škody po skončení utkání I. A třídy
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skupina B, č. 2022210A2B1307 SK Úvaly – FK Bohemia, výše zmíněný hráč
prokopl vstupní dveře kabin.
STK SKFS na základě zprávy rozhodčího utkání I. A třídy skupina B, č.
2022210A2B1301 SK Polaban Nymburk – SK Posázavan Poříčí n/S předává
člena FAČR oddílu SK Polaban Nymburk Ruszó Jana ID 94121250 k projednání
DK SKFS. Jmenovaný během výše zmíněného utkání v roli diváka hrubě urážel
rozhodčí utkání.
STK SKFS vrátila k doplnění podaný protest Unionu Čelákovice k utkání č.
2022210A2B1306. Protest nesplňuje náležitosti. Doplnění protestu do 4.11.2022 na
email turek@skfs.cz

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 4.11.2022
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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