Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 774 510 650
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 20. 3. 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 2003/2018-2019 ze dne 20. 3. 2019
Jednání se účastnili: pp. J. Novotný, P. Maňák, M. Henzl
Host: M. Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢

STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 13. 3. - 19. 3. 2019
vyjma utkání:
SK Brná – FK SEKO Louny termín ST 5.6.2019 18:00
TJ Spartak Perštejn – FK Dobroměřice termín ST 24.4.2019 17:00
TJ Sokol H.Jiřetín/Hrobce – ASK Lovosice termín ST 8.5.2019 17:00
v případě nesehraného utkání nebo jeho předčasného ukončení bez zjevného zavinění některého z družstev navrhnou kluby
prostřednictvím IS FAČR nový termín utkání do 48 hod. od původního termínu utkání.

➢

Schválené změny termínu
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.

➢

Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU
- Bez závad

➢

Informace STK
- SOUPISKY: STK upozorňuje kluby na povinnost splnění čl. 21 RMS, kdy je nutné vložit do informačního systému 3 dny před zahájením
příslušné soutěže soupisku §10 SŘ FAČR. Návod - http://archiv.fotbal.cz/ftp/revoluce/soupiska_navod.pdf
- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS.
- STK bude vyhodnocovat videa ze soutěží ÚKFS vždy na svém prvním zasedání každého měsíce, kluby mají povinnost v případě závady
nahlásit prostřednictvím hlavního pořadatele všechny skutečnosti bezprostředně po utkání rozhodčímu, který je povinen informace zapsat
do své zprávy rozhodčího. Kluby KP mají povinnost utkání vysílat online prostřednictvím TV.com
- STK připravuje pro nový soutěžní ročník certifikační pokyn pro způsobilost stavu zázemí a hřišť klubů hrající soutěže ÚKFS
- Aktuální soubor předpisů FAČR https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1

Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 21,
procesního řádu FAČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8, procesního řádu FAČR, rozumí následující
den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.

Příští zasedání se uskuteční 27. 3. 2019 v 16:30, v případě potřeby dříve
Jan Novotný v. r., předseda STK
Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

