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 7. 8 . 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 0708/2019-2020 ze dne 7. 8. 2019
Jednání se účastnili: pp. Novotný, Maňák, Henzl
Host: Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný.
Projednáno bylo:
➢

Došlá pošta:
- T.J. Mojžíř, z.s (4270121) žádost o výjimku termínu domácích utkání v soutěži I.B třídy
- FK Vroutek

➢

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. Žádáme kluby, které nemají „B“ mužstva, aby do systému nevkládaly žádné
seznamy nebo soupisky, pokud k tomu nemají důvody.
Návod - http://archiv.fotbal.cz/ftp/revoluce/soupiska_navod.pdf
VIDEO: Krajský přebor dospělý, I. A třída dospělých, I. B třída dospělých - kluby hrající uvedené soutěže mají za povinnost řídit se
ustanovením čl.24 RMS

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)
-

010708/2019 STK na základě podané žádosti klubu T.J. Mojžíř, z.s (4270121) STK nevyhovuje uvedené žádosti a klub je povinen
dodržet ustanovení čl. 2 RMS. Termíny a případné změny na jiný hrací den a hodinu musí splňovat podmínky časů začátků dle
termínové listiny (předzápasy) a to především u I.B tř. dosp. – utkání hraná v sobotu min. 3,5 hod. před úředním začátkem dospělých
KP a 1.A třídy.

-

020708/2019 STK v termínech od 6.8.2019 bude provádět kontrolu hracích ploch a stavu zázemí klubu. Po kompletní kontrole bude
klubům stanoven termín k odstranění zjištěných závad a následně vydán certifikát ÚKFS

-

030708/2019 STK schvaluje na základě podané žádosti k události konání akce Obce Vroutek odehrát utkání 2019420A3B0401
v termínu 31.8.2019 od 17:00

-

040708/2019 STK dle přílohy č. 2 RMS ÚKFS 2019-2020 STK na svém zasedání projednala kompenzační poplatky. Kompenzační
poplatek bude oddílům vložen na sběrný účet, proto není nutné provádět žádnou platbu na účet ÚKFS, STK stanovuje následující
výše kompenzačních poplatků za chybějící družstva mládeže klubů krajských soutěží dle přílohy č. 2 RMS ÚKFS 2019/2020.

Krajský přebor dospělých
• Tělocvičná jednota Sokol Domoušice (4240091)
• TJ Oldřichov (4260241)

32 000,- Kč
16 000,- Kč

1

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

I.B třída dospělých
• SK Hostovice z.s. (4270041)
• TJ Heřmanov, spolek (4210171)
• TJ Nové Sedlo (4240621)
• FK Blažim (4240501)
• Chlumčany (4240121)

10 000,- Kč
8 000,- Kč
8 000,- Kč
8 000,- Kč
8 000,- Kč

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 14.8. 2019 v 16:30, v případě potřeby dříve
Jan Novotný v. r., předseda STK
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