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Zápis STK SKFS

2/2019-20 dne 14.08.2019

1) 2019210A2A0101 SPORT INVEST I.A třída skupina A 20A0231 - TJ Jíloviště - 20A0561 TJ Viktoria Vestec.
STK SKFS
1. doporučuje oddílu TJ Jíloviště úpravu/rekonstrukci sociálního zařízení pro rozhodčí a
delegáty do začátku soutěžního ročníku 2020/2021.
2. doporučuje oddílu TJ Jíloviště zřízení zábradlí okolo celé hrací plochy (zabezpečení
vstupu cizích osob do prostoru hrací plochy) do začátku soutěžního ročníku 2020/2021.
STK zároveň nařizuje oddílu TJ Jíloviště sjednání nápravy umístění stávajícího
„nebezpečného“ zábradlí v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo 1, výklad k pravidlu 1.7
(2 m od pomezních čar) do začátku jarní části soutěžního ročníku 2019/2020. Zaslání
návrhu způsobu řešení do 14.9.2019. Do doby sjednání nápravy oddíl TJ Jíloviště
v domácích utkáních zajistí bezpečnost zakrytím kovových konstrukcí zábradlí.
3. upozorňuje oddílu TJ Jíloviště na důsledné dodržování zamezení vstupu diváků do
vymezeného prostoru hrací plachy podle § 46/1 b SŘ FAČR.
4. nařizuje oddílu TJ Jíloviště úpravu hráčských lavic umožňující sezení pro 14 osob, dle
Pravidel fotbalu - pravidlo 1, výklad 1.9, s doložením fotodokumentace do začátku jarní
části soutěžního ročníku 2019/2020.
5. ukládá pokutu ve výši 3000,- Kč oddílu TJ Jíloviště za nesplnění čl. 5 RMS SKFS – Jiná
opatření v soutěžích (neoznámení počtu přihlížejících diváků), § 45/i – technické
povinnosti organizátora utkání (vyzývání pořádku a klidu v hledišti), pro administrativní
pochybení uvedené ve článku § 35 / i – umožnění nastoupení hráčů ze zápisu o utkání.
2) STK SKFS projednala zaslání fotodokumentace úpravy hráčských lavic oddílu SK
Chlumec.
STK SKFS považuje povinnost oddílu stanovenou zápisem STK 11/2018-19 dne
25.10.2018 za splněnou.

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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