Zápis z jednání STK FŽ č. 24/ 2019 - 20 ze dne 26.2.2020
Přítomni: Plochová Jitka, Jíra František, Pastyřík Miroslav, Veselý Jaroslav
Host: Mužík Zdeněk
1. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ – DOHODA V IS - SCHVÁLENO - NOVÝ TERMÍN
číslo utkání
domácí
x
hosté
nové datum a čas
x TJ Sokol Jestřábí Lhota 14.3.2020 9:00 hod
2019005J4B1202 TJ Sokol Dobré Pole
2019005J4B1303 DFK Mnichovo Hradiště x TJ Sokol Dobré Pole
21.3.2020 10:00 hod

nová HP
Kostelec n/Č.Lesy-UMT

2. HLÁŠENKY JARO 2020
o STK FŽ upozorňuje kluby, že 21.2.2020 uzavřela hlášenky soutěží. Ve 2.lize žen, ČFLŽ,
Divizi, 2.lize dorostenek, 1. lize starších a 1.lize mladších žákyň Čechy a 1. lize starších a
1.lize mladších žákyň Morava je možné zaslat případný nesouhlas soupeře s nahlášeným
termínem utkání, který je v čase mimo úředně stanovené hrací dny a časy, již pouze do
28.2.2020 emailem pořádajícímu klubu a v kopii na muzik@fotbal.cz . Poté se kluby musí
dohodnout na novém termínu do 6.3.2020.
o Nezadané hlášenky :
▪ TJ Baník Švermov - jaro 2020
▪ DFK Mnichovo Hradiště - J4B1303 DFK Mnichovo Hradiště - TJ Sokol Dobré Pole
▪ TJ Vodní Stavby Plzeň - J4D1802 TJ VS Plzeň - TJ Jiskra Třeboň
o Termíny je nutné zadat přes dohody o změně utkání v IS FAČR do 3.3.2020 !

3. LOS semifinále POHÁRŮ
o Semifinále POHÁRU FAČR ŽEN
▪

FK Dukla Praha ženy/FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha

▪

SK Slavia Praha – Lokomotiva Brno H. Heršpice

o Semifinále Poháru Dorostenek
▪

Lokomotiva Brno H. H /FC Hradec Králové ženy - FK Pardubice/AC Sparta Praha

▪

FK Dukla Praha ženy - SK Slavia Praha

4. POKUTY
•

STK KFŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. c ) – přestupky proti ustanovení SŘ (nezadání soupisky
A týmu do IS FAČR) ve výši 2000,- Kč oddílu AC Sparta Praha. Pokuta bude klubu připsána na
sběrnou fakturu.

•

STK KFŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. i ) – nezadání hlášenky ve stanoveném termínu), ve výši
2000,- Kč oddílu TJ Baník Švermov. Pokuta bude klubu připsána na sběrnou fakturu.

•

STK KFŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. i ) – nezadání hlášenky ve stanoveném termínu), ve výši
600,- Kč oddílu DFK Mnichovo Hradiště. Pokuta bude klubu připsána na sběrnou fakturu.

•

STK KFŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. i ) – nezadání hlášenky ve stanoveném termínu), ve výši
600,- Kč oddílu TJ Vodní Stavby Plzeň. Pokuta bude klubu připsána na sběrnou fakturu.

• STK FŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. l ) – přestupky proti ustanovení SŘ, RS (video neodpovídá
RS), ve výši 500,- Kč oddílu FC Viktoria Plzeň utkání 2019005L1A1204. Pokuta bude klubu připsána
na sběrnou fakturu.
• STK FŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. l ) – přestupky proti ustanovení SŘ, RS (video neodpovídá
RS), ve výši 500,- Kč oddílu AC Sparta Praha utkání 2019005L1A1203. Pokuta bude klubu připsána
na sběrnou fakturu.
• STK FŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. l ) – přestupky proti ustanovení SŘ, RS (nedostatky
pořadatelské služby v prostoru za brankou – pohyb osob, video neodpovídá RS), ve výši 2000,- Kč
oddílu AC Sparta Praha utkání 2019005J1A1203. Pokuta bude klubu připsána na sběrnou fakturu.
• STK FŽ uděluje pokutu, dle RS čl. 36 odst. l ) – přestupky proti ustanovení SŘ, RS (video neodpovídá
RS), ve výši 1000,- Kč oddílu SK Slavia Praha utkání 2019005J1A1202. Pokuta bude klubu připsána
na sběrnou fakturu.
5. UPOZORNĚNÍ
• STK FŽ upozorňuje kluby, že se sekretariát ženského fotbalu přestěhoval na novou adresu:
ZÁTOPKOVA 100/2, PRAHA 6 – STRAHOV.
• STK FŽ důrazně upozorňuje kluby že, možnost - podávat Vetaci na rozhodčí - byla zrušena ještě před
zahájením SR 2019/2020.
• STK FŽ upozorňuje kluby že, na základě SŘ §16 2 a), je nutné aby klub, který chce podat přihlášku do
soutěže 2020/2021 měl uhrazeny všechny sběrné faktury.
• STK FŽ upozorňuje kluby že, základním předpokladem pro zařazení družstva žen do soutěží 2020/2021
je uhrazené startovné nejpozději do 19.6.2020 na účet: Moneta Money bank 1601116011/0600 pod VS
50103
o 1.liga - 10 000 Kč
o 2.liga - 7 000 Kč
o ČFLŽ - 5 000 Kč
o Divize - 3 000 Kč
• STK FŽ upozorňuje na změnu termínu Aktivu klubů ! Nový termín 21.6.2020 !
• STK FŽ upozorňuje případné zájemce, do poptávkových řízení na finálové turnaje a utkání, že
přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 15.3.2020.

• STK FŽ upozorňuje kluby, že od soutěžního ročníku 2020/2021 dojde ke změně v RS, kdy vítězové
utkání základní části Poháru FAČR Žen a Poháru dorostenek budou do jednotlivých čtvrtfinálových a
semifinálových utkání určeni losem.
• STK FŽ upozorňuje kluby, že od soutěžního ročníku 2020/2021 dojde ke změně v RS, kdy se evidence
ŽK bude vztahovat na1.ligu žen, 1. ligu dorostenek a 2.ligu žen.
• STK FŽ důrazně upozorňuje kluby na dodržování RS, PF a SŘ – týkající se hlavně oblečení
pořadatelského sboru do vest. A dále pak výstroje hráček, kdy barva termo prádla musí být stejná u
triček jako rukáv dresu a spodní kalhoty sahající nad koleno musí být v barvě trenýrek. V případě
použití tepláků či legín zahalujících kolena, budou mít všechny hráčky tyto kalhoty stejné barvy ! Stejně
tak u pokrývky hlavy (čepice, čelenka) musí být u všech hráček stejné barvy (černá, nebo v barvě
dresu).
6. DALŠÍ SDĚLENÍ
• STK FŽ bere na vědomí Nominaci Ženy A tým na Turnaj Kypr 1.-12.3.2020.
• STK FŽ bere na vědomí Nominaci WU19 na Turnaj Portugalsko 1.- 8.3.2020.
• STK FŽ bere na vědomí informaci klubu Lokomotiva Brno Horní Heršpice, ohledně poruchy světelné
tabule na hřišti UMT Sladovnická, klub bude i přes toto ohlášení vždy informovat R a D jednotlivých
utkání.
• STK FŽ informuje kluby, že předběžné začátky soutěží v SR 2020/2021 bude schopna oznámit až po
upřesnění reprezentačních akcí – předpoklad cca 4.3.2020.

Příští zasedání STK FŽ se uskuteční 4.3.2020
Jitka Plochová

