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Zápis STK SKFS

15/2019-20 dne 21.11.2019

1) 2019210E2B1304 I.A třída žáků skupina B 2040151 - TJ Sokol Jestřabí Lhota - 2080331 AFK Milovice.
STK SKFS ukládá pokutu 500,- Kč oddílu TJ Sokol Jestřábí Lhota pro porušení § 45/1 a) SŘ
FAČR.
2) 2019210C2A1301 I.A třída dorostu skupina A 2030301 - SK Lhota - 20A0341 - AFK
Libčice.
STK SKFS na základě § 7/1 c) SŘ FAČR předává případ k dořešení DK SKFS s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání ve prospěch družstva AFK Libčice.
3) 2019210A3D1305 FUMBI I.B třída skupina D 2090451 - TJ Sokol Senohraby - 2090241 TJ Kunice.
1. STK SKFS nařizuje oddílu TJ Sokol Senohraby:
a) Zřízení laviček pro sezení 14 osob dle PF 1, výklad k PF 1.9 do začátku podzimní části
soutěžního ročníku 2020/2021 s doložením fotodokumentace na sekretariát SKFS.
- pozn.: věc je v řešení oddílu v průběhu zimní přestávky.
b) Důsledné dodržování bezpečnosti při odchodu hráčů, rozhodčích, delegáta a
příslušníků družstev do kabin.
c) Odstranění betonového ochozu za brankou u vstupu na HP v průběhu zimní přestávky.
- pozn.: věc je v řešení oddílu
d) Zajistit vyhrazený prostor pro parkování OA rozhodčích a DFA v blízkosti kabin do jarní
části soutěžního ročníku 2019/2020 dle § 45/l SŘ FAČR.
e) Úprava hrací plochy za brankovými čarami dle Pravidla fotbalu 1, výklad k pravidlu 1.7.
- pozn.: věc je v řešení oddílu v průběhu zimní přestávky.
2. STK SKFS doporučuje oddílu TJ Sokol Senohraby
a) Úpravu zábradlí okolo hrací plochy - kompletní (prostory za pomezní čárou – rohové
prostory zábradlí chybí, obdobný případ za pomezní čárou naproti střídačkám) do
začátku jarní části soutěžního ročníku 2019/2020.
3. STK SKFS na základě zprávy DFA utkání ukládá pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč
oddílu 2090451 - TJ Sokol Senohraby pro porušení čl. 5 RMS SKFS – povinnosti družstev
v soutěžích SKFS.

4) 2019210A2B1504 SPORT INVEST I.A třída skupina B 2010081 - TJ Jawa Divišov 2060501 - TJ Záryby.
1. STK SKFS nařizuje oddílu TJ Jawa Divišov:
a) Zřízení laviček pro sezení 14 osob dle PF 1, výklad k PF 1.9 do začátku podzimní části
soutěžního ročníku 2020/2021 s doložením fotodokumentace na sekretariát SKFS.
b) Provést vyznačení hrací plochy dle pravidla fotbalu 1 čl.2 - pomocné čáry 9,15 m
označené mimo HP na PČ a BČ do následujícího domácího utkání vč. dodání
fotodokumentace.
c) Vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo 1, čl. 9 do
následujícího domácího utkání vč. dodání fotodokumentace.
d) Nařizuje upravit zábradlí okolo HP v souladu s Pravidel fotbalu 1, výklad k pravidlu 1.7
do začátku jarní části soutěžního ročníku 2019/2020 vč. dodání fotodokumentace.
2. STK SKFS na základě zprávy DFA utkání ukládá pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč
oddílu 2010081 - TJ Jawa Divišov pro porušení čl. 5 RMS SKFS – povinnosti družstev
v soutěžích SKFS.
5) STK SKFS bere na vědomí fotodokumentaci zaslanou oddílem SK Braškov ohledně
vyznačení pomocných čar na PČ a BČ - STK SKFS považuje povinnost stanovenou zápisem
STK 11/2019-2020 ze dne 17.10.2019 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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