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. 11 ze dne 4. 12. 2020
Místo konání: per rollam
Přítomni:
Hányš, Špak, Štycha, Tomášek, Hoch
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Termínová listina
STK uveřejnila prostřednictvím webových stránek Karlovarského KFS termínovou listinu pro jarní část
soutěžního ročníku 2020/21.
2. Start soutěží
Start soutěží mužů bude v termínu 27.2.2021-28.2.2021 (7.kolo), kde se nejdříve dohraje podzimní část
soutěže a následně se naváže bez přestávky dalšími jarními koly. Soutěže dorostů a žáků se začnou hrát
v termínu 27.3.2021-28.3.2021 (7.kolo). Soutěže přípravek startují 17.4.2021-18.4.2021 (7.kolo).
3. Termíny utkání
Vzhledem k epidemické situaci, která nastala v průběhu roku 2020 a zasáhla podzimní část soutěží,
vznikla nutnost restartu soutěží již v únoru 2021. Je pochopitelné, že bude obtížné hledat volná místa a
termíny k dohrání těchto utkání, proto je STK jako řídící orgán připraven ke schvalování dohod mezi
kluby v upraveném režimu a to do 31.3.2021 bez poplatků. Pokud si pořádající oddíl zajistí UMT, ale v
čase nebo dni rozdílném oproti rozlosování uvedeném v IS např. (SO 27.2.2021 od 13:30 hod na NE
28.2.2021 od 10:00 hod), tak mu bude ze strany STK vyhověno, i bez souhlasu soupeře.
4. Dohrávky
Veškerá nedohraná utkání z již proběhlých podzimních kol musí být sehrána do 2.4.2021. STK umožní
sehrání těchto utkání již od 1.2.2021.Termín a čas podléhá schválení STK.
5. Ostatní
Další informace a pokyny, zejména ke způsobu pomoci při pronájmu hřišť s UMT, zašle klubům
sekretář KKFS nebo budou vydány prostřednictvím zpráv STK. Důvodem je zasedání výkonného
výboru Karlovarského KFS, který se tímto problémem na svém zasedání bude zabývat (snaha vyjednat u
majitelů hracích ploch s UMT přednostní pronájem jejich hřišť pro sehrání mistrovských utkání;
popřípadě projednání možné finanční výpomoci ze strany Karlovarského KFS na pronájem těchto hřišť).
6. 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.
D

7. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční operativně, ale nejpozději do 20.2. 2021.

V Karlových Varech dne 4. prosince 2020

Martin Hányš v.r.,
předseda STK

