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Zápis STK SKFS ze dne 19. 5. 2022
1) Projednání STK SKFS
STK SKFS předává utkání č. 2021210D1E0102 KP MD nadstavba sk.3, TJ
Kunice – TJ Baník Švermov, k dořešení DK SKFS s návrhem na kontumaci
utkání ve prospěch družstva TJ Kunice a uložení pokuty oddílu TJ Baník
Švermov, jehož hráči se dle písemného sdělení uvedeného oddílu nedostavili
k výše zmíněnému utkání.

2) Rozhodnutí STK SKFS
STK SKFS ukládá dle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS klubu
TJ AFK ELESTIS Lužec (číslo oddílu 2060221) pořádkovou pokutu ve výši 3.000,-Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 2021210A3B2301, dle § 49/odst. 1 SŘ FAČR – za
neoprávněné čerpání čekací doby družstvem domácích z důvodu převlékání dresů,
které měly špatně viditelná čísla na dresech, dále za porušení Pravidel fotbalu,
Pravidlo 1, Hrací plocha, čl. 2 Vyznačení plochy, kdy hrací plocha byla na několika
místech neoznačena a porušení Pravidel fotbalu, Pravidlo 1, Hrací plocha, čl. 9
Technická zóna, která nebyla vyznačena.

3) Upozornění STK SKFS
K zajištění regulérnosti soutěže může v posledních dvou kolech STK SKFS
stanovit pro vybraná utkání jednotné termíny a začátky. Platí pro všechny
soutěže i kategorie.
STK SKFS tímto oznamuje, že nebude povolovat dohody o sehrání utkání v
KP žáků na pozdější termín, než je NE 5.6.2022. Následující den, tzn., v PO
6.6. se losují zápasy o celkové umístění
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4) Pokyny k přihlášce do soutěží SKFS pro ročník 22 / 23
Každý členský klub je povinen podat přihlášku do 10.6.2022 do 23:59 hodin.
Jednotlivá družstva budou do soutěží zařazena podle podmínek stanovených §16 Soutěžního
řádu FAČR.

SKFS přijímá přihlášky do následujících soutěží (startovné uvedeno v přihlášce):
muži:

dorost:

žáci:

přípravka:

Krajský přebor (16 účastníků)
1.A třída (32 účastníků; 2 skupiny po 16 účastnících)
1.B třída (70 účastníků; 5 skupin po 14 účastnících)
Krajský přebor U19 + U17 (16 účastníků)
1.A třída U19 + U17 (28 účastníků; 2 skupiny po 14 účastnících)
1.A třída U19 (28 účastníků; 2 skupiny po 14 účastnících)
Krajský přebor U15 + U13 (16 účastníků)
1.A třída U15 + U13 (28 účastníků; 2 skupiny po 14 účastnících)
1.A třída U15 (28 účastníků; 2 skupiny po 14 účastnících)
turnajový systém U11

V případě, že se nepodaří naplnit obě dvouročníkové soutěže žáků a dorostu v 1.A třídách, rozhodne
STK SKFS o zřízení pouze jedné 1.A třídy a třech 1.A třídách čtyřročníkových.

Přihlášky družstev se budou podávat prostřednictvím elektronického formuláře
zde:
odkaz na přihlášku MUŽI - https://bit.ly/SKFSprihlaska2223muzi
odkaz na přihlášku MLÁDEŽ - https://bit.ly/SKFSprihlaska2223mladez
odkaz na termínovou listinu podzim 2022 https://drive.google.com/file/d/1-ydiDqSpXAppaoqd7NgIEoBhcOgJ6iWQ/
odkaz na smlouvu o sdruženém klubu https://docs.google.com/document/d/1AMYEb9hyfc9N0hfkzTcM_lNahWV-Sjsk/
Losovací aktiv SKFS pro soutěžní ročník 2022 / 2023 se uskuteční v PA 15.7. od 18:00 hodin v
posluchárně č. 104 VŠE v Praze, Ekonomická 957, Praha 4 - Jižní Město.
V případě problémů s elektronickými formuláři kontaktujte SKFS na kontakt:
Turek Tomáš, sekretář SKFS, tel.: 775 390 224, email: turek@skfs.cz

Poučení
Proti rozhodnutí STK SKFS je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u orgánu příslušného
rozhodovat o odvolání dle § 21 Procesního řádu FAČR ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Výše uvedené rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo vydáno dle § 29 odst. 1 Procesního řádu FAČR jako
první úkon v řízení rozhodnutí o uložení pokuty, jelikož STK SKFS považuje skutkové zjištění před zahájením řízení
za dostatečné pro uložení pořádkové pokuty.
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Daniel DEVERA v. r.
Předseda STK SKFS

