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Zápis STK SKFS

7/2020-21 dne 27.08.2020

1) 2020210A1A0107 Český Brod B – Lysá nad Labem 23.08.2020 17:00
STK SKFS ukládá pokutu 2000,- Kč oddílu Česká Brod dle § 35 / m) SŘ FAČR – absence
výpočetní techniky, nefunkční internet.
2) 2020210A3C0102 AFK Pečky – TJ Jíkev 23.08.2020 17:00
STK SKFS předává oddíl TJ Jíkev na základě zprávy rozhodčího a DFA k dořešení DK SKFS.
3) 2020210Z1A0207 AGRO CS Pohár SKFS SK Žiželice – SK Sokoleč 26.8.2020 18:00
STK SKFS ukládá pokutu 2500,- Kč oddílu SK Žiželice dle čl. 5 RMS – jiná opatření
v soutěžích, upřesnění dalších povinností družstev/klubů startujících v soutěžích SKFS –
absence tabulek pro střídání hráčů.), dále dle § 49/1 SŘ FAČR – neoprávněné čerpání
čekací doby.
4) 2020210A3C0103 SK Žiželice – FC Bílé Podolí 22.8.2020 17:00
1. STK SKFS nařizuje oddílu SK Žiželice:
a) zřízení laviček pro sezení 14ti osob dle PF 1, výklad k PF 1.9 do začátku jarní části
soutěžního ročníku 2020/2021 s doložením fotodokumentace na sekretariát SKFS.
b) odstranění oblouků v konstrukci horní části branky v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo
1, rozhodnutí FAČR čl. 5, do následujícího domácího utkání.
c) zabezpečení odchodu hráčů, příslušníků družstva a rozhodčích v souladu s Pravidly
fotbalu – pravidlo 1, čl. 8, STK SKFS doporučuje v tomto místě soustředěnost členů
pořadatelské služby, aby došlo k zabezpečení viz. výše uvedeného, jako doposud.
d) zabezpečit hlídaný prostor pro osobní automobil rozhodčích a delegáta v souladu s čl. 5
RMS SKFS - Jiná opatření soutěží do následujícího domácího utkání vč. dodání
fotodokumentace na sekretariát SFKS.
e) vyznačení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu č.1/ čl. 2 – pokutové značky, středové
značky, rohové čtvrtkruhy.
f) důsledné dodržování pravidla fotbalu PF 7, rozhodnutí FAČR čl.3 – časomíra na stadionu.
2. STK SKFS doporučuje oddílu SK Žiželice:
a) úpravu zábradlí okolo hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo 1 – hrací plocha
do začátku soutěžního ročníku 2021/2022 vč. dodání fotodokumentace.
b) oddíl musí zabezpečit případný neoprávněný vstup nepovolaných osob na hrací plochu
v souladu s § 46/1 SŘ FAČR.

3. STK SKFS na základě zprávy DFA utkání ukládá pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč
oddílu SK Žiželice pro porušení čl. 5 RMS SKFS – povinnosti družstev v soutěžích SKFS,
absence rozhlasu pro hlášení počtu diváků.
5) STK SKFS projednala žádost oddílu SK Olbramovice odehrát veškerá svá domácí utkání v
podzimní části na hřišti soupeře z důvodu rekonstrukce kabin a zázemí na stadionu v
Olbramovicích.
STK SKFS vyhovuje pod podmínkou souhlasu soupeře v systému IS FAČR. Jarní zápasy
budou hrát v obráceném pořadí.
6) STK SKFS projednala žádost oddílu TJ TATRAN Rakovník o změnu času výkopu domácích
KP mladších žáků z 11:10 na 10:00 hodin.
STK SKFS žádosti vyhovuje, změna času výkopu se projeví v systému IS FAČR.
7) STK SKFS projednala fotodokumentaci oddílu FC Bílé Podolí ohledně zřízení laviček pro
sezení 14ti osob. STK SKFS považuje povinnost nařízenou oddílu FC Bílé Podolí za
splněnou.
8) STK SKFS projednala fotodokumentaci oddílu TJ Sokol Býchory ohledně zřízení laviček pro
sezení 14ti osob. STK SKFS dodatečně zkontroluje.

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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