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Zápis STK SKFS č. 19 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
posledním kole 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.
Nové termíny odložených utkáních:
1.B sk. D

V. Popovice x Křivsoudov

SO 19.11. 13:00 hod

1.B sk. D

Jevany x Divišov

ST 9.11. 20:00 hod, UMT Satalice

1.A sk. A

Klecany x Chlumec

ČT 17.11. 10:30 hod

1.A dorost sk. C

Litol x Průhonice

SO 19.11. 10:00 hod, UMT Benátky

Rozhodnutí STK SKFS
STK SKFS se zabývá okolnostmi uvedenými v ZoU v utkání č. 2022210D1A1401
mezi FC Velim x MFK Dobříš. Oba kluby byly vyzvány k písemnému vyjádření se k
okolnostem, uvedených v ZoU do PA 11.11.2022.
STK SKFS projednala protest Unionu Čelákovice (ID 2090091) podaný
prostřednictvím IS FAČR proti utkání č. 2022210A2B1306 a podaný protest zamítá
jako nedůvodný ve všech svých částech. Poplatek za projednání protestu bude
zaúčtován do sběrné faktury za měsíc listopad.
STK SKFS ukládá dle §7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu SK Kopaná Hovorčovice (ID 2090141) pořádkovou pokutou ve výši 500,- Kč
za porušení povinnosti při utkání č. 202210C2B0101, dle § 49 odst. 1 SŘ FAČR
čl. 4, odst. 15, RS SKFS – neoprávněné čerpání čekací doby družstvem domácích.
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STK SKFS ukládá dle §7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu Povltavská FA (ID 20A0741) pořádkovou pokutou ve výši 500,- Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 202210D1A1404, dle čl. 21 odst. 6, RS SKFS –
družstvo hostí nenominovala na pozici asistenta rozhodčího utkání hráče staršího
dorostu U19 a ani jiného laika.
STK SKFS na základě provedeného šetření předává utkání KP st. žáků č.
202122210E1A1406 SK Rakovník – ČLU Beroun k projednání DK SKFS s
návrhem na kontumaci utkání ve prospěch družstva SK Rakovník z důvodu
porušení § 35 písmena f) a i) a § 36 odst. 2 SŘ FAČR – neoprávněný start hráče
v utkání, čímž bylo umožněno nastoupit hráči, který nebyl uveden v zápise o utkání a
tím došlo k porušení předpisů FAČR a jejich pobočných spolků a neoprávněnému
startu dle Evidenčního a registračního řádu.
STK SKFS na základě provedeného šetření předává vedoucího družstva žáků
ČLU Beroun (ID 2020601) Peroutku Martina ID: 78120258, k projednání DK SKFS
s návrhem zákazu výkonu funkce vedoucího týmu z důvodu porušení § 30
písmeno b), § 35 písmeno i a § 36 odst. 2 SŘ FAČR v utkání KP st. žáků č.
202122210E1A1406 SK Rakovník – ČLU Beroun tím, že umožnil nastoupit hráči,
který nebyl uveden v zápise o utkání, čímž došlo k porušení předpisů FAČR a
jejich pobočných spolků a neoprávněnému startu dle Evidenčního a registračního
řádu.

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 9.11.2022
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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