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Zápis STK SKFS

20/2017-18 dne 13.3.2018

1) STK SKFS projednala
a) K utkání 2017210A1A1604 ONDRÁŠOVKA krajský přebor 20C0211 - TJ Sokol Nové
Strašecí - 2010391 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou.
Z utkání nebyl pořízen videozáznam (viz zpráva DFA).
STK SKFS bere na vědomí informaci ohledně závad spojených s online vysíláním
b) b) K utkání 2017210C2C1604 I.A třída dorostu skupina C 2040151 - TJ Sokol Jestřabí
Lhota - 2080281 - FK Loučeň 1893.
STK SKFS v souladu s §7 čl.1/d předává případ k dořešení DK SKFS s návrhem na
kontumaci výsledku ve prospěch družstva TJ Sokol Jestřábí Lhota a uložení pokuty oddílu
FK Loučeň 1893 (ID 208028).
2) STK SKFS rozhodla
a) Oddíl FK Loučeň 1893 (IČ 2080281) dne 12.3.2018 odhlásil svoje družstvo dorostu ze
soutěže I. A třídy dorostu skupiny C.
Družstva, která měla v jarní části soutěžního ročníku 2017/2018 sehrát mistrovská utkání
s družstvem FK Loučeň 1893 dorost mají v uvedených termínech volno.
STK SKFS pro porušení ustanovení § 17 článek 4 SŘ FAČR, navrhuje dle § 7 článek 2 SŘ
FAČR k projednání v DK SKFS za disciplinární přečin, odhlášení družstva dorostu FK
Loučeň 1893 (IČ 2080281) ze soutěže, s návrhem na uložení disciplinárního trestu
vyloučení družstva ze soutěže a uložení peněžité pokuty.
b) STK SKFS schválila nadstavbu soutěže Krajského přeboru dorostu a žáků pro jarní část
soutěžního ročníku 2017/2018. Celé znění nadstavby je součástí přílohy tohoto
dokumentu a bude zároveň uveřejněno na webových stránkách SKFS.

Matěj Voráček v.r.
předseda STK SKFS

SKFS - KP DOROSTU A ŽÁKŮ
soutěžní ročník 2017-2018
NADSTAVBA
NADSTAVBA KP DOROSTU
I. STARŠÍ DOROST
Po skončení základní části (skupina o 11 družstev, tj. 22 kol, každé družstvo 20 utkání), se družstva
rozdělí podle umístění v konečné tabulce základní části na 2 skupiny (skupina o přeborníka o 6
družstvech, skupina o udržení o 5 družstvech) a nadstavbová část se odehraje jednokolově (tj. 5 kol,
přičemž výhodu 3 utkání na domácím hřišti budou mít družstva na 1. až 3.místě v tabulce základní části).
V každé skupině se vytvoří samostatná tabulka dle výsledků všech utkání v základní části a do ní budou
dále započítávané výsledky utkání nadstavby. Tyto tabulky po odehrání nadstavby určí konečné pořadí KP
staršího dorostu.
II. MLADŠÍ DOROST
Konečné pořadí KP (tím i přeborník SKFS) bude dáno tabulkou základní části. Rozdělení do
nadstavbových skupin bude dle staršího dorostu. Z utkání nadstavby budou vytvořené nové tabulky,
přičemž družstva umístěná v nich po jejím skončení na 1.místě sehrají finálový zápas o „Pohár předsedy
SKFS“ na hřišti družstva lépe se umístivšího v tabulce základní části soutěže. Termín stanoví STK SKFS.
NADSTAVBA KP ŽÁKŮ
I. STARŠÍ ŽÁCI
Po skončení základní části (2 skupiny o 10, resp. 9 družstvy, tj. 18 kol, každé družstvo 18, resp. 16
utkání) se vytvoří 2 výkonnostní skupiny (skupina o přeborníka 5+5=10 lepších družstev a 5+4=9 horších
družstev v tabulkách skupin základní části) a tato nadstavbová část se odehraje jednokolově (tj. 9.kol,
přičemž výhodu 5 utkání na domácím hřišti budou mít družstva na 1. a 2.místě v tabulkách základní části,
a družstvo na 3.místě s lepším bodovým koeficientem, obdobně tak ve výkonnostně slabší skupině).
Konečná tabulka KP bude vytvořena pouze ze zápasů nadstavbové části.
II. MLADŠÍ ŽÁCI
Po skončení základní části se odehrají ve dnech dle Termínové listiny pro jaro 2018 utkání o pořadí na
1.až 4.místě (vítězové skupin základní části o přeborníka SKFS mladších žáků a družstva na 2.místech o
konečné 3.místo a to dvoukolově, přičemž výhodu odvetného utkání na domácím hřišti budou mít
družstva s lepším bodovým koeficientem) a následně dle bodových koeficientů se sestaví další pořadí v
konečné tabulce KP mladších žáků (na 5.místě konečné tabulky se umístí družstvo na 3.místě ve skupině
základní části s lepším bodovým koeficientem atd.).
Z utkání nadstavby budou vytvořené nové tabulky, přičemž družstva umístěná v nich po jejím
skončení na 1.místě sehrají finálový zápas o „Pohár předsedy SKFS“ na hřišti družstva lépe se umístivšího
v tabulce základní části soutěže. Termín stanoví STK SKFS.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Vzhledem k tomu, že losování nadstavbové části může v řadě případů narušit oddílům návaznosti mezi
družstvy mládeže a i dospělých nezbytné z hlediska vytíženosti hřišť, musí oddíly nahlásit sekretáři SKFS
termíny utkání této části soutěže nejpozději do 2 dnů po jeho zveřejnění v IS FAČR. Pokud tak neučiní,
zůstanou i pro nadstavbu v platnosti termíny jednotlivých družstev pro základní část soutěže.

Zdeněk Tasch v.r.
sekretář SKFS

Matěj Voráček v.r.
předseda STK SKFS

