Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 774 510 650
E-mail: stk@ukfs.cz
Web: www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem dne 30. 1. 2019

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 3001/2018-2019 ze dne 30.1. 2019
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl
Host: Miloš Vitner
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
➢

VH ÚKFS
- Termín VH ÚKFS se uskuteční dne 7.3.2019 veškeré dokumenty zveřejněny na úřední desce
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/29189
- U všech utkání je nastaven úřední den a čas dle TL jaro 2019. V případě, že chcete změnit hromadně či jednotlivě den, hodinu či místo
utkání, učiňte tak, kdy vám je zpřístupněna funkce Hromadná hlášenka, přes kterou si můžete měnit své utkání dle vašich požadavků.
Nezadávejte změny termínů přes funkci Změnu termínu- tato změna bude automaticky zamítnutá svazem, protože není určena pro
změnu, kterou musí potvrdit soupeř a svaz. Funkce Hromadná hlášenka bude přístupná až do 15 dnů před prvním jarním utkáním každé
soutěže. Poté budete zadávat změna přes funkci Změna termínu tak, jak to děláte během sezony. V příloze zasílám návod. Je nutné
zachovat formát data a času, aby šla změna uložit. V případě dotazů či problémů kontaktujte sekretariát ÚKFS, kdykoliv ve dnech
po-ne od 8:00 – 20:00 telefonicky na čísle 739 681 861 (v případě, že nebudu na příjmu, zavolám zpět.) v jiné hodiny emailem
ukfs@ukfs.cz či zprávou (Messenger, WhatApp, Viber, SMS). Změna termínu, která nebude v souladu s Rozpisem soutěží
2018/2019, zejména u mládeže (časy výkopů) a u mužů 1. B třídy (v případě sobotního termínu musí být -3,5 hodiny před úředním
začátkem KP mužů) bude změněna na úřední den a výkop soutěže. Kontrola bude provedena po uzavření hlášenek 15 dní před soutěží a
v případě, že nebude odpovídat Rozpisu soutěží, tak vám hrozí, že bez souhlasu soupeře již změnu neučiníte, proto si to dobře
zkontrolujte.
- od 1. ledna 2019 do 28. února 2019 – ČLENSTVÍ FAČR, platba členství FAČR hráčů a funkcionářů na rok 2019
- zpracování soupisek v IS nejpozději 3 dny před zahájením příslušné soutěže
- možnost využití hlášenky cestou IS pro změny termínů domácích utkání pro období jaro 2019 (nejpozději 15 dní před zahájením příslušné
části soutěže). Viz bod výše informace STK
- Zahájení soutěží
HET Krajský přebor dospělých
I. A třídy
I. B třídy
KP dorostu
I. A dorostu
KP žáků

9.3. 2019
23.3. 2019
24.3. 2019
23.3. 2019
23.3. 2019
24.3. 2019

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.

Novotný Jan v. r., předseda STK
Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

Příští zasedání se uskuteční 7.3.2019, v případě potřeby dříve

