FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Sportovně technická komise
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731 125 144, e-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 10 ze dne 14. 10. 2020
Místo konání: sídlo KKFS v Karlových Varech
Přítomni:
Hányš, Špak, Štýcha, Tomášek, Hoch
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
• Baník Bukovany, Baník Kr.Poříčí – korespondence ohledně výskytu Covid-19 → viz bod č. 4
• Loko M.Lázně, FK Nejdek – vyjádření k nedostavení se družstva k utkání → viz bod č. 3
• FK Nová Role – zaslání lékařské zprávy o zranění (Miroslav Žigar) z důvodu změny v soupisce
• BU N.Sedlo – vyjádření k nekompletnímu nahrání záznamu utkání KPM → viz bod č. 6
• FAČR – informace o přerušení soutěžního ročníku → viz bod č. 8
2. Schválení soutěžních utkání
STK schvaluje mistrovské utkání:
• 6. kola KPM (kromě odloženého utkání Toužim – Kr.Poříčí);
• 6. kola I.A třídy;
• 6. kola I.B třídy (kromě odloženého utkání Křižovatka – Bukovany a nesehraného utkání
Habartov – Loko M.Lázně);
• 6. kola KP dorostu (kromě nesehraného utkání Mar.Lázně – Nejdek/N.Role);
• 6. kola KS dorostu;
• 6. kola KP starších + mladších žáků (včetně dohrávky 2. kola Aś/Hazlov – Mar.Lázně
a 3. kola Ostrov – Hv.Cheb);
• 6. kola KS mladších žáků a KS starších přípravek;
• 6. kola KP starších přípravek (včetně dohrávky 3. kola Ostrov – Slavia K.Vary);
• 6. kola KP mladších přípravek (včetně dohrávky 3. kola Hv.Cheb – Ostrov
a 4. kola Mar.Lázně – Slavia K.Vary B);
3. Nedostavení se družstva na utkání
STK konstatuje, že se družstvo Lokomotiva Mariánské Lázně nedostavilo k dohrávce utkání 6. kola
I.B třídy Baník Habartov – Loko Mar.Lázně.
STK předává oddíl Lokomotiva Mariánské Lázně k projednání na DK a navrhuje uložení trestu
kontumace utkání – bez pokuty dle SŘ přílohy 6.
STK konstatuje, že se družstvo Nejdek/N.Role nedostavilo k dohrávce utkání 6. kola KP dorostu
Mar.Lázně – Nejdek/N.Role.
STK předává oddíl FK Nejdek k projednání na DK a navrhuje uložení trestu kontumace utkání – bez
pokuty dle SŘ přílohy 6.
4. Výskyt onemocnění Covid-19
STK na základě písemných informací od klubů odkládá zápasy:
KPM:
6. kolo: Toužim – Kr.Poříčí

nový termín bude upřesněn

I.B třída:
6. kolo: Křižovatka – Bukovany

nový termín bude upřesněn

V případě odložení utkání z důvodu Covid-19 STK žádá kluby o dohodu náhradního termínu utkání do
14 dní od původního termínu utkání. STK děkuje klubům za spolupráci při hledání náhradních termínů.

5. Kontrola videozáznamů
STK provedla kontrolu vložených videozáznamů ze zápasů 6. kola KP mužů:
2020410A1A0601 N.Sedlo – Fr.Lázně (natáčeno až od 25. minuty) → porucha na výpočetní technice
(bez pokuty)
Ostatní bez závad.
6. Sdělení R a DFA v Zápisech o utkání a Zprávách delegátů
STK bere na vědomí sdělení R a DFA v níže uvedených utkáních:
2020410A1A0601 N.Sedlo – Fr.Lázně → viz bod č.5
2020410A2A0605 Kraslice – Skalná → viz bod č.7
7. Nedostatky kabiny pro rozhodčí
STK požaduje od oddílu SK Kraslice do začátku jarní části soutěžního ročníku 2020/21 provést změnu
v umístění či stavební úpravy v kabině rozhodčích tak, aby splňovala předpisy FAČR (topení,
samostatné sprchy) - současný stav kabiny rozhodčích je již nevyhovující dané soutěži.
8. Přerušení soutěžního ročníku 2020/21
V souladu s ustanovením §5 odst. 7 Soutěžního řádu FAČR výkonný výbor FAČR rozhodl dne 9. 10.
2020 tak, že s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 přerušuje Soutěžní ročník 2020/21 ohledně
mistrovských a pohárových soutěží.
9. Sdělení STK – upozornění pro kluby
Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 5 dnů po obdržení zápisu k ORK KKFS. Poplatek za
odvolání stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání.
Doručením rozhodnutí se podle § 8 odst. 2 Procesního řádu FAČR rozumí následující den po dni
uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.
10. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční operativně.

V Karlových Varech dne 14. října 2020

17.10.2020

Martin Hányš v.r.,
předseda STK
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