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Zápis STK SKFS

3/2018-19 dne 29.8.2018

1) 2018210A1A0305 ONDRÁŠOVKA krajský přebor 2080631 - FK ČECHIE VYKÁŇ - 2010391 –
SK Posázavan Poříčí n/Sázavou.
STK SKFS bere na vědomí informaci delegáta o nevyvěšení banneru partnera soutěže a
nereprodukování znělky partnera soutěže před zahájením zápasu a před začátkem druhého
poločasu. Věc je v řešení oddílu se SKFS.
2) 2018210A2A0306 SPORT INVEST I.A třída skupina A 20B0321 - SK Petrovice - 2090191 TJ Sokol Klecany
Na základě zprávy delegáta utkání STK SKFS ukládá pokutu 3000,- Kč oddílu 20B0321 - SK
Petrovice pro porušení § 45/d, 45/i, 45/u a § 46-1/b SŘ.
a) STK SKFS nařizuje oddílu SK Petrovice důsledně plnit ustanovení výše uvedených § SŘ:
- povinnosti dle § 45/i a 45/u SŘ (pořadatelská služba) a § 45/d (čisté šatny a řádné umytí
rozhodčích)
- zajištění řádného vyplňování zápisů o utkání v souvislosti s internetovým připojením
- zamezit ve všech domácích utkáních SR 2015/19 vstupu divákům do vymezeného prostoru
hrací plochy (46-1/b) SŘ.

2018210A3A0107 PRODIET I.B třída skupina A 2030561 - SK Vinařice - 2030101 - SK Družec
a) STK SKFS ukládá pokutu
- 1000,- Kč oddílu 2030101 - SK Družec dle čl. 5 RS SKFS.
- 300,- Kč oddílu 2030561 - SK Vinařice dle PF, prav1/9.
b) STK SKFS nařizuje oddílu SK Vinařice:
- zamezit ve všech domácích utkáních SR 2015/19 vstupu divákům do vymezeného prostoru
hrací plochy (46-1/b) SŘ.
- vyznačení technické zóny dle Pravidel fotbalu, pravidlo 1/9.
- úpravu laviček pro sezení 14 osob do začátku jarní části soutěžního ročníku 2018/2019 s
povinností zaslat STK SKFS fotodokumentaci.
- odstranění větví stromů, zasahujících do HP, toto odstranění provede oddíl v době

vegetačního klidu s povinností zaslat STK SKFS fotodokumentaci do 30.3.2019.
c) STK SKFS doporučuje oddílu SK Vinařice:
- zhotovit zábradlí okolo hrací plochy dle PF prav 1, výklad k pravidlu 1/7 nejpozději do podání
přihlášky do soutěžního ročníku 2019/2020. V případě realizace nutno zaslat STK SKFS
fotodokumentaci.
d) STK SKFS bere na vědomí zprávu delegáta o zabezpečení odchodu hráčů, rozhodčích a
členů realizačního týmu z HP.
3) 2018210A3D0103 PRODIET I.B třída skupina D 2090441 - FK Říčany - 2090241 - TJ Kunice.
STK SKFS ukládá pokutu 1000,- Kč oddílu 2030101 - 2090241 - TJ Kunice dle čl. 5 RS SKFS.
4) 2018210D1A0303 Krajský přebor mladšího dorostu 2070201 - SK Kosmonosy - 20C0261 TJ TATRAN Rakovník
STK SKFS předává případ k dořešení DK dle § 60/2 SŘ s návrhem na kontumaci utkání a
uložení disciplinárního trestu.
5) Z důvodu nedohody mezi oddíly TJ Kunice a FK Říčany KP staršího a mladšího dorostu
nařizuje STK SKFS sehrát utkání TJ Kunice – FK Říčany dne 5.9.2018 od 16:00 hodin starší
dorost a od 18:15 mladší dorost.
Proti rozhodnutí STK SKFS je možno podat odvolání k ORK SKFS do 7 dnů ode dne doručení
(zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.
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