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Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1304/2021-2022 ze dne 13. 4. 2022
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl,
Hosté: Karel Rouček ml. sekretář KFS
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK/ VV ÚKFS / VV FAČR
STK schvaluje všechna utkání v termínu 6.4. -12.4.2022
STK vzala na vědomí TL Podzim 2022/2023 ŘKČ
STK informuje o startu soutěží dospělých v SR 2022/23 – KP dospělých/ I.A. třída (20.8.2022), I.B. třída 2.kolem (28.8.2022)
STK informuje přihláška do soutěží ÚKFS 2022/23 bude zveřejněná po zasedání komise mládeže ÚKFS
STK bere na vědomí informace o závadách techniky k TV.com u členského klubu Fotbalový klub Tatran Kadaň z.s. (4220451)
STK upřesňuje pokyn k soutěži mladších žáků viz příloha č. 5 RMS ÚKFS
Hrací plocha je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště a musí splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu (tj. hrací
plocha musí mít tvar obdélníka). Minimální povolená šířka hřiště je 50 m a maximální 55 m. Pokutové území (PÚ) je vymezeno v
šířce klasického pokutového území (šestnáctky) a délce 12 m (do hloubi hřiště). Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 8 m od
středu brankové čáry. Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání jsou delegováni AR1 a AR2.
Schválené změny termínu
STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.
Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU, zjištěné chyby v ZOU
2021420C2B1002 (r. Růžička), 2021420F1B1101 (r. Bechynský), 2021420F1B1105 (r. Dorinský), 2021420E1A1304 (r. Kolátor
Jan), 2021420F1A1304 (r. Opočenský), 2021420F1B1103 (r. Wiedner), 2021420F1B1104 (r. Moudrý)
Rozhodnutí o protestu:
3. 4. v 13:33 podán protest klubu Fotbalový klub Slovan Chabařovice, v souvislosti s utkáním 2021420A3A1905 FK Slovan
Chabařovice – FK Schoeller Křešice, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu FAČR (pravidel fotbalu) a to v
chybném rozhodnutí rozhodčího při udělení OT v utkání dále na nevhodné chování a postup R utkání, protest splňuje náležitosti
uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR. STK dle § 27 odst. 1 uvedený protest – předala – k řešení odborným komisím DK
a KR odborné komise spatřují, že uvedený protest není důvodný a zamítá jej v plném rozsahu. Poplatek za podání protestu ve
výši 1500,- Kč bude naúčtován na sběrný účet klubu § 27 odst. 5 Procesního řádu FAČR

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
011404/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. FK Český Lev Neštěmice z.s.
(číslo oddílu 4270361) z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího současně
příslušníkem domácího družstva v utkání 2021420E1A1304 FK Český Lev Neštěmice – ASK Lovosice. STK dále předává k projednání
rozhodčího utkání do KR
021404/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. FK Český Lev Neštěmice z.s.
(číslo oddílu 4270361) z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího současně
příslušníkem domácího družstva v utkání 2021420F1A1304 FK Český Lev Neštěmice – ASK Lovosice. STK dále předává k projednání
rozhodčího utkání do KR
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031404/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. SK Ervěnice - Jirkov z.s. (číslo
oddílu 4220041) z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího současně
příslušníkem domácího družstva v utkání 2021420F1B1103 SK Ervěnice-Jirkov/Baník Most-Souš – TJ Tatran Podbořany/FK Vroutek.
STK dále předává k projednání rozhodčího utkání do KR
041404/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. Tělovýchovná jednota Oldřichov,
spolek. (číslo oddílu 4260241) z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího
současně příslušníkem domácího družstva v utkání 2021420F1B1104 TJ Oldřichov/FK Bílina – FK Baník Most-Souš "B". STK dále
předává k projednání rozhodčího utkání do KR
051404/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč. FK Baník Most - Souš mládež, z.s.
(číslo oddílu 4250411) z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího současně
příslušníkem hostujícího družstva v utkání 2021420F1B1104 TJ Oldřichov/FK Bílina – FK Baník Most-Souš "B". STK dále předává
k projednání rozhodčího utkání do KR
061404/2022 STK revokace rozhodnutí 051603/2022 u členského klubu SK Brná, z.s. (4270021), předložen přehled startující
mládeže v rozlosovaní přípravek OFS ÚL finanční pokuta bude stornována na sběrném účtu členského klubu.
071404/2022 STK podle § 7, odst. 1, písm. d), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub Fotbalový klub Rumburk (4210311)
k projednání na podezření spáchání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva členského klubu bez závažných důvodů k
soutěžnímu utkání soutěže O pohár hejtmana ÚK starších žáků 2021420E7A0101 Fotbalový klub Rumburk - FK JUNIOR
Děčín/FAPV s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání a peněžité pokuty ve výši 2000,- Kč.

Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 21, procesního řádu FAČR,
ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8, procesního řádu FAČR, rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na
úřední desce FAČR.

Příští zasedání se uskuteční dle potřeby.
Jan Novotný v. r., předseda STK
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