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V Ústí nad Labem dne 10. 10. 2018 
 

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1010/2018-2019 ze dne 10. 10. 2018 
 

Jednání se účastnili: pp. Mgr. P. Klupák, P. Maňák, V. Říha, J. Novotný 
Host:  

 
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Mgr.  Petr Klupák.  

 
Projednáno bylo: 
 

➢ STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 3. 10. - 9. 10. 2018 
 

- HET KP dosp. 9.kolo  
- I.A třída (A, B) dosp. 7.kolo 
- I.B třída (A, B, C) dosp. 7. kolo  
- KP SD, KP MD, 9. kolo  
- I. třída dorostu 7.kolo      
- KP SŽ, KP MŽ 7.kolo  

 
➢ Schválené změny termínu 

- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS. 
 

➢ Doručená pošta  
- Návrh na systém nadstavby KPŽ a KPMŽ dále pak systém KP přípravek Bc. Václav Havlík – STK se uvedeným podnětem bude zabývat 

ve spolupráci s KM ÚKFS na nejbližším setkání komisí.  
 

➢ Sekretariát chyby v ZOU 
- 2018420A1A0906 TJ Sokol Srbice – FK SEKO Louny neoznačen brankář družstva hostů r. Šefčík Josef 
- 2018420A2A0704 Slavoj Bohušovice nad Ohří – FK Chuderov nepotvrzen ZOU vedoucím hostů viz zpráva r. Javorek Jiří 
- 2018420A3C0705 TJ Krásný Dvůr - 1. SK JIRKOV chybně uveden čas branky hostů r. Slívko Pavel 
- 2018420C2A0701 TJ JUNIOR ROMA Děčín - SK Plaston Šluknov nepotvrzen ZOU vedoucím hostů, AR1 současně trenérem hostů 
- 2018420C2A0707 TJ Chlumec – FK Česká Kamenice neuvedená doba hry II. poločasu, neuveden počet diváků r. Lácha Jakub 

 
➢ Pohár ÚKFS 

- Podle přílohy č. 3 čl. 6, mají kluby možnost podat žádost o pořadatelství finále krajského poháru. STK stanovuje termín 31. října pro 
možnost podání žádosti klubu o pořádání finálového utkání poháru dospělých ve středu 12. 6. 2019 

 
➢ Informace STK 

 
- Termínová listina ŘKČ JARO 2019 - https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/249?documentsList-folderFilter-folder-id=1298  
- Termínová listina ÚKFS JARO 2019 -  https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/27363  

 
- Termíny přihlášek do halové zimní ligy v níže uvedených kategoriích je stanoven na termín do 10. 10. 2018, kdy závazné potvrzení 

přihlášení a kontakt na odpovědnou osobu zasílat na steffi.j@seznam.cz  
 
- Zimní halová liga mladších žáků (jen pro družstva hrající krajský přebor a nižší soutěže!) 
- Zimní liga mladšího dorostu 
- Zimní liga starších žáků 

 
Startovné za Zimní ligu ÚKFS pro mladší dorost a starší žáky je 1.000,- Kč za každé družstvo. 
Model jednotlivých výše uvedených soutěží bude vybrán podle počtu přihlášených týmů. Předpokládané zahájení soutěží je v závěru 
listopadu 2018 a ukončení před zahájením jarní části 2019 (v průběhu března 2019). 
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- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS 
- Video I.A třídy STK upozorňuje, že je nutné dodržovat ustanovení čl.24 RMS. U video přenosu v uvedené soutěži v období 1.9.- 9.10. 

došlo k několika případům pozdního nahrání na youtube v případě dalšího opakování budou kluby pokutovány.  
 

 
 

➢ Protest  
 

- 8.10. v 08:58 podán protest klubu Fotbalový klub Tatran Kadaň z.s. v souvislosti s utkáním 2018420A1A0904 Fotbalový klub Tatran 
Kadaň – FK Baník Modlany, uvedený protest splňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, uvedený protest 
směřován na chybně udělení OT dále pak na nesprávné vyhodnocení herní situace nenařízení PK. STK uvedená protest předává 
k projednání do KR a DK ÚKFS  
 
 

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení) 
 

- 011010/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč.  FK Chuderov (4270331) z důvodu 
porušení § 61, odst. 2.  SŘ FAČR v utkání 2018420A2A0704 Slavoj Bohušovice nad Ohří – FK Chuderov 
 

- 021010/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 250,- Kč.  SK Plaston Šluknov (4210351) z důvodu 
porušení § 61, odst. 2.  SŘ FAČR v utkání 2018420C2A0701 TJ JUNIOR ROMA Děčín - SK Plaston Šluknov 

 
- 031010/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč.  SK Plaston Šluknov (4210351) z důvodu 

porušení § 50, odst. 12.  SŘ FAČR v utkání 2018420C2A0701 TJ JUNIOR ROMA Děčín - SK Plaston Šluknov 
 

- 041010/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu za porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 
24, RMS. Opakované závady nahraného video přenosu v soutěži KP od 1.9.-9.10.2018 
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín, z.s.  (4250071)      1500,- 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 17. 10. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve 
 

Petr Klupák v. r., předseda STK  
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