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Zápis STK SKFS

9/2020-21 dne 03.09.2020

1) 2020210A3C0202 Vrdy – Pátek 29.8.2020 17:00
STK SKFS ukládá pokutu 2600,- Kč oddílu TJ Pátek dle § 49/1 SŘ FAČR – neoprávněné
čerpání čekací doby a § 49/6 SŘ FAČR – neprokázání důvodů čerpání čekací doby.
2) 2020210A3B0201 Švermov – Stará Boleslav 29.8.2020 17:00
1. STK SKFS nařizuje oddílu TJ Baník Švermov:
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 – provést
rekonstrukci vzhledem k počtu míst a umístění laviček, aby mohlo dojít k vyznačení
technické zóny v souladu s PF 1, čl.9.
2. STK SKFS doporučuje oddílu TJ Baník Švermov:
úpravu zábradlí okolo hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo 1 – hrací plocha do
začátku soutěžního ročníku 2021/2022 vč. dodání fotodokumentace.
3) 2020210A3C0206 Jíkev – Žiželice 29.8.2020 10:15
1. STK SKFS nařizuje oddílu TJ Jíkev:
a) 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.
b) zaslat návrh rekonstrukce kabiny pro rozhodčí a hosty s dodáním dokumentace na
sekretariát SKFS do 31.10.2020. STK SKFS doporučuje rekonstrukci provést do začátku jarní
části soutěžního ročníku 2020/2021.
c) mít k dispozici funkční internetové připojení dle § 35/ m od následujícího domácího
utkání. V případě neplnění této povinnosti bude oddílu uložena pořádková pokuta.
d) 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.
e) zúžení hřiště v souladu s PF 1, výklad k pravidlu 1.7 v rámci zajištění bezpečnosti vůči
stávajícímu umístění laviček pro sezení hráčů a umístění zábradlí okolo hrací plochy.
f) vyznačení technické zóny v souladu s PF 1, čl.9.
g) odstranění větví stromů, zasahujících do HP, toto odstranění provede oddíl v době
vegetačního klidu s povinností zaslat STK SKFS fotodokumentaci do 30.3.2021.
h) důsledné dodržování povinností vedoucího družstva a hlavního pořadatele, stanovených
SŘ FAČR.

2. STK SKFS doporučuje oddílu TJ Jíkev:
a) Mít k dispozici tiskárnu pro případné vytištění papírových zápisů o utkání, a pro případné
vytištění zápisu pro potřeby rozhodčích, DFA, družstev a rozhlasu.
b) úpravu zábradlí za brankou v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo 1 – hrací plocha do
začátku soutěžního ročníku 2021/2022 vč. dodání fotodokumentace. Oddíl musí zabezpečit
případný neoprávněný vstup nepovolaných osob na hrací plochu v souladu s § 46/1 SŘ
FAČR.
c) důsledné dodržování doporučení VV SKFS účastníkům soutěží SKFS ze dne 18.8.2020.
3. STK SKFS na základě zprávy DFA utkání ukládá pořádkovou pokutu ve výši 3000,- Kč
oddílu TJ Jíkev pro porušení § 46/1 a) – vznášení nebezpečných předmětů do prostoru
hřiště; čl. 5 RMS – jiná opatření v soutěžích, upřesnění dalších povinností družstev/klubů
startujících v soutěžích SKFS – absence tabulek pro střídání hráčů; porušení PF 1 čl.9 –
technická zóna; § 45/ d) – nepořádek v kabinách pro R a DFA.
4) STK SKFS bere na vědomí informaci oddílů Ondrášovka KP ohledně technických problémů
a nevysílání utkání online prostřednictvím TVCOM.
5) STK SKFS upozorňuje oddíly na povinnost článku 5 Jiná opatření v soutěžích – povinnosti
družstev klubů Ondrášovka Krajský přebor - v případě nevysílání utkání z jakéhokoliv
důvodu, technické problémy apod., kontaktovat neprodleně sekretariát SKFS.
Neplnění této povinnosti bude trestáno pořádkovou pokutou.
STK SKFS vzala na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice s územní pracovištěm
v Kladně o epidemiologickém šetření provedeného z důvodu potvrzeného onemocnění
Covid-19.
STK SKFS na základě rozhodnutí KHS (§5/1. a) Přílohy 6 SŘ FAČR) rozhodla o odložení
utkání I.A třída dorostu skupina A:
2020210C2A0305 SK Lhota – SK Kladno B 5.9.2020 10:15
6) STK SKFS bere na vědomí informaci a zaslanou fotodokumentaci oddílem SK Baník
Libušín ohledně poničení hřiště. STK SKFS schvaluje navrhovanou změnu obrácení pořadí
zápasů Libušín – Velká Dobrá, hrát se bude ve Velké Dobré 5.9 v 10:15, na jaře bude
hráno v obráceném pořadí.

7) STK SKFS provedla
Kontrolu dodání soupisek do systému IS ustanovené článkem 9 RMS SKFS 2020/2021.
Dle následné kontroly byly zjištěny nedostatky u následujících:
SPORT INVEST I.A třída skupina A FC Čechie V.Dobrá pozdě vložená soupiska
SPORT INVEST I.A třída skupina A TJ Jíloviště
pozdě vložená soupiska
SPORT INVEST I.A třída skupina B TJ Záryby
nevložená soupiska
SPORT INVEST I.A třída skupina B TJ Sokol Pěčice
nevložená soupiska
FUMBI I.B třída skupina A
SK Velké Přítočno
nevložená soupiska
FUMBI I.B třída skupina B
FK Kralupy 1901
pozdě vložená soupiska
FUMBI I.B třída skupina D
SK Úvaly
pozdě vložená soupiska
STK SKFS rozhodla
O udělení pořádkové pokuty výše uvedeným oddílů ve výši 2000,- Kč pro porušení
ustanovení čl.9 RMS SKFS 2020/2021.

Proti rozhodnutí STK SKFS je možno podat odvolání k ORK SKFS do 7 dnů ode dne doručení
(zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.

Matěj Voráček v.r.
předseda STK SKFS

