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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 10. 7. 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  1/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 10. 7. 2019 
   
 

 

Různé :  
 

 

    STK schvaluje propozice XX. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál Vojtěcha Marka a Milana 

Kvěcha“, který pořádal dne 27.7.2019 oddíl SK Lhenice. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice VIII. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál Martina Macha“, který 

pořádal dne 20.7.2019 oddíl TJ Dolní Bukovsko. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice 10. ročníku fotbalového turnaje dorostu „Memoriál Jana Tlačila“, který 

pořádá dne 27.7.2019 oddíl Slovan Břilice a Jiskra Třeboň. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice 3. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál Pavla Tvaroha o Pohár 

starosty obce Nová Ves“, který pořádá dne 20.7.2019 oddíl TJ Nová Ves u ČB. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice XIV. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál Jardy Hromádky“, který 

pořádá dne 27.7.2019 oddíl FK Boršov/Vlt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK bere na vědomí propozice letního fotbalového turnaje mužů „O pohár starosty Města Soběslav“, 

který pořádá dne 20.7.2019 oddíl FK Spartak Soběslav. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 

    STK upozorňuje oddíly, že delegaci rozhodčích musí být na turnaje a přátelská utkání provádět vždy  

pouze příslušné KR (KFS, OFS). Vaše došlé požadavky na delegaci rozhodčích proto byly přeposlány 

obsazovacímu úseku KR KFS p. Šnajdrovi (tel. 777268717). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK žádá nové oddíly v soutěžích Jč. KFS (Březnice, Buk, Husinec, H. Stropnice, Chvalšiny, 

Kestřany, Křemže, Neplachov, Stř. Hoštice, JFA ČB), že předepsané vesty pro pořadatelskou službu si 

mohou vyzvednout na sekr. KFS, Skuherského 14, ČB po předchozí domluvě se sekr. KFS (Eibl - 

777268713). Předání vest výše uvedeným oddílům je možné provést (po předchozí tel. domluvě se sekr. 

KFS) i na semináři oddílů dne 8.8.2019. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

    STK upozorňuje oddíly, že povinný seminář oddílů před zahájením sezóny 2019-2020 se uskuteční  

ve čtvrtek 8.8.2019 od 17,45 hod. v areálu VŠTE ČB – Okružní ul. Č. 10.  

Pozvánka (s programem) na tento seminář již byla všem oddílů rozeslána emailem dne 9.7.2019. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
 
 
 
 

 



                                                -2-  

 

Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení  

zápisu k ORK KFS Jč.kraje.  Poplatek za dovolání stanoví příloha č. 1 

Procesního řádu FAČR a  musí se uhradit před podáním odvolání   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 
 

 

 


