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Zápis STK SKFS

9/2017-18 dne 11.10.2017

1) K utkání 2017210A3E0501 PRODIET I.B třída skupina E SK Hostomice pod Brdy - TJ Sokol
Sedlec-Prčice
STK SKFS nařizuje oddílu SK Hostomice pod Brdy odstranění závad hrací plochy (větve
stromů zasahující nad HP) do začátku jarní části soutěžního ročníku 2017/2018 vč.
dodání fotodokumentace.
STK SKFS nařizuje oddílu SK Hostomice pod Brdy dodržování Pravidel fotbalu dle čl.1.9
výkladu k pravidlu 1 (hráčské lavičky) – úpravu hráčských laviček do 30.6.2018 vč. dodání
fotodokumentace.
STK SKFS ukládá pokutu 1000,- Kč oddílu SK Hostomice pod Brdy pro porušení §45/d SŘ
FAČR (kabiny) a porušení §45/h, i SŘ FAČR (rozhlas).
STK SKFS nařizuje oddílu SK Hostomice pod Brdy úpravu zábradlí/hrací plochy dle
Pravidel fotbalu – pravidlo 1. hrací plocha, výklad k pravidlu bod 1.7 do 30.6.2018 vč.
dodání fotodokumentace.
2) K utkání 2017210A3C0704 PRODIET I.B třída skupina C TJ SK Bečváry - Sportovní sdružení
Ostrá "B"
STK SKFS ukládá pokutu 1000,- Kč oddílu TJ SK Bečváry pro porušení §45/d SŘ FAČR
(kabiny), §45/h, i SŘ FAČR (rozhlas), pravidla fotbalu 1/9 (technická zóna).
STK SKFS nařizuje oddílu TJ SK Bečváry úpravu technické zóny a zprovoznění rozhlasu do
22.10.2017 v souladu se soutěžním řádem a pravidly fotbalu.
STK SKFS nařizuje oddílu TJ SK Bečváry dodržování Pravidel fotbalu dle čl.1.9 výkladu
k pravidlu 1 (hráčské lavičky) – úpravu hráčských laviček do 30.6.2018 vč. dodání
fotodokumentace.
STK SKFS nařizuje oddílu TJ SK Bečváry úpravu zábradlí/hrací plochy dle Pravidel fotbalu –
pravidlo 1. hrací plocha, výklad k pravidlu bod 1.7 do začátku jarní části soutěžního
ročníku 2017/2018 vč. dodání fotodokumentace.
STKS SKFS nařizuje oddílu TJ SK Bečváry úpravu HP, tak, aby vzdálenost pomezní čáry od
svahu odpovídala pravidlům fotbalu 1, výklad 1.7 do 30.6.2018 vč. dodání
fotodokumentace.
STK SKFS doporučuje úpravu sociálního zařízení pro diváky (WC) do začátku soutěžního
ročníku 2018/2019.
STK SKFS upozorňuje oddíl TJ SK Bečváry na důsledné plnění funkce hlavního pořadatele
utkání dle §40 SŘ FAČR a další povinnosti pořadatelské služby ponechal v souladu s §41
SŘ FAČR na ostatních členech.

3) STK SKFS vzala na vědomí návrh oddílu SK Zeleneč na reorganizaci krajských soutěží
dorostu pro nadcházející soutěžní ročník 2018/2019. STK SKFS k uvedené problematice
zaujme stanovisko, které zveřejní do zahájení jarní části soutěžního ročníku 2017/2018
(10.3.2017).
4) K utkání 2017210D1A0705 Krajský přebor mladšího dorostu FK Králův Dvůr - FK Uhlířské
Janovice
STK SKFS ukládá pokutu 300,- Kč oddílu FK Uhlířské Janovice za porušení §61/2 SŘ FAČR.
5) K utkání 2017210A3C0701 AFK Milovice - FK Čáslav "B"
STK SKFS bere na vědomí zprávu DFA ohledně sociálního zařízení v kabině rozhodčích.
6) K utkání 2017210A1A0905 ONDRÁŠOVKA krajský přebor SK Lhota - TJ Klíčany
STK SKFS ukládá pokutu 1200,-Kč oddílu TJ Klíčany dle §7/3 c) SŘ FAČR za neoprávněné
čerpání čekací doby hostujícím klubem.
STK SKFS bere na vědomí závady spojené s vysíláním online.

7) STK SKFS bere na vědomí informaci ohledně závad spojených s online vysíláním v utkání
TJ Sokol Nespeky – SK Rejšice.
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