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V Ústí nad Labem dne 14. 3 . 2018 
 

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1403/2017-2018 ze dne 14. 3. 2018 
 

Jednání se účastnili: pp. Klupák, Maňák, Vlašič, Říha, Novotný 
Hosté: Vitner Miloš  

 
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Petr Klupák.  

 
Projednáno bylo: 

 
 STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 10.3.- 13.3. 2018 

 
- Vyjma HET KP dosp. 16. kolo Baník Modlany – SK Štětí náhradní termín ÚT 1.5.2018 od 11:00 
- Vyjma KP SD, MD 17. kolo FK Neštěmice – ASK Lovosice náhradní termín ÚT 8.5.2018 od 10:15 / 12:30 

  
  

 Schválené změny termínu 
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem. 
 

 Informace STK, změna údajů (klub, FAČR) 
 

- Změna sekretáře klubu SK Ervěnice - Jirkov z.s. (4220041) kontaktní osoba: Václav NÁHLOVSKÝ, tel: +420730546444 
 

- Změna adresy sídla FAČR adresa: Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6. 
 

- Povinnost zpracování soupisek družstev 3 dny před zahájením příslušné části soutěže. 
 

 
 
 

 Videa z utkání KP 
- Vyhodnocení 16. Kola – viz upozornění STK 
 

- STK upozorňuje kluby na dodržení článku 24 odst. f), kde je vysloveně uvedeno videozáznam musí být pořizován z takového místa, 
aby jeho technická kvalita byla co nejvyšší. Je potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu na hrací 
plochu. Záznam je nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní hrací plochy, z místa nad středovou čárou 
nad technickou zónou mužstev.   

 
 

 odhlášení družstva ze soutěže:  
- 12. 3. se odhlásilo z I.A třídy skupiny „B“ družstvo dorostu FK ČECHIE Hrušovany z.s. družstva, která měla hrát s družstvem klubu 

Hrušovany, budou mít v příslušném kole volno, počet družstev v I.A třídě dorostu v současné době 9, rozlosování provedeno pro 10, 
vzhledem k vazbám dalších družstev klubů soutěž přelosována nebude, dále viz rozhodnutí 011403/2018 
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 Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení) 
 

- 011403/2018 STK podle § 7, odst. 2, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi FK ČECHIE Hrušovany z.s (4220461) k projednání 
disciplinárního přečinu odhlášení družstva dorostu ze soutěže s návrhem na uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže a 
uložení peněžité pokuty. 
 

- 021403/2018 STK žádosti klubu SK Sportovní klub Černčice z.s. (4240061) ohledně možnosti zrušení udělené pokuty z rozhodnutí STK 
012911/2017 STK porušení čl. 21 písm. f) RMS, STK stanovila výši pokuty dle čl.21 písm. g) RMS za nenastoupení jednotlivého hráče ze 
soupisky mužstva k utkání.  STK žádosti NEVYHOVUJE 

 
- 031403/2018 STK obdržela v poslední době několik žádostí ohledně udělení výjimek ohledně čísel hráčů v utkání. STK schvaluje změnu 

znění článku 12.RMS a to dle PF ve znění „Čísla na výstroji hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v ZoU. Pokud Soutěžní 
řád nebo Rozpis soutěže nestanoví jinak, použije brankář číslo 1, ostatní hráči a náhradníci čísla 2 až 99.“ 

 
- 041403/2018 STK obdržela informaci o schválení ATESTU UMT 3. generace Městský sport-areál Kryry licenční číslo 12/2017 

 
 

 
 

 
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 21. 3. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve 
 

Petr Klupák v. r., předseda STK  
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