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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 31. 7. 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  2/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 31. 7. 2019 
   
 

Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK schválila došlé dohody oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů takto : 
 

** zápas 2. kola I.B mužů sk.“A“ –  

 Chvalšiny / Sedlec se sehraje  

                jako Sedlec /Chvalšiny v Neděli 18.8.2019 od 15,00 hod. na hř. v Sedleci 
 

** zápas 4. kola I.B mužů sk.“A“ –  

 Chvalšiny / D. Dvořiště se sehraje  

           jako D. Dvořiště / Chvalšiny v Sobotu 31.8.2019 od 17,00 hod. na hř. v Dolním Dvořišti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** zápas 3. kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / Lomnice se sehraje  

                jako Lomnice / Ledenice v Sobotu 24.8.2019 od 17,00 hod. na hř. v Lomnici 
 

** zápas 4. kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / N. Bystřice se sehraje  

           jako N. Bystřice / Ledenice v Sobotu 31.8.2019 od 17,00 hod. na hř. v N. Bystřici 
 

** zápas 6. kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / Buk se sehraje  

           jako Buk / Ledenice v Sobotu 14.9.2019 od 13,00 hod. na hř. v Buku  
 

** zápas 8. kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / Třeboň“B se sehraje  

           jako Třeboň“B / Ledenice v Sobotu 28.9.2019 od 16,00 hod. na hř. v Břilicích 
 

** zápas 10 kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / Suchdol se sehraje  

           jako Suchdol / Ledenice v Sobotu 12.10.2019 od 15,30 hod. na hř. v Suchdole 
 

** zápas 12 kola I.B mužů sk.“D“ –  

 Ledenice / Č. Velenice se sehraje  

           jako Č. Velenice / Ledenice v Sobotu 26.10.2019 od 14,30 hod. na hř. v Č. Velenicích 

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

Kontrola soupisek : 
 

     STK upozorňuje oddíly KP mužů, že na zasedání STK dne 8. 8. 2019 provede kontrolu soupisek 

oddílů hrajících KP mužů. 

     Povinnost zhotovení a vložení soupisky mají oddíly, které v nižších soutěžích mužů mají ještě další 

družstvo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
 
 
 
 

 



                                                                         -2- 
 

      STK v předstihu upozorňuje, že soupisku musí vyhotovit (+ zaslat emailem) i oddíly, které 

startují v tzv. „společenství“  družstev a které mají v nižších soutěžích ještě další družstvo. 

Na soupisce „společenství“ musí  být uvedeni hráči obou oddílů v počtu dle odstavce 3 čl. 12 RS, 

přičemž  minimální počet  hráčů jednoho oddílu  jsou tři !!  

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

Různé :  
 

    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje mužů „Memoriál Jaroslava Šikla a Václava Novotného“, 

který pořádá dne 3.8.2019 oddíl SK Ševětín. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje mužů „Memoriál J. Petrlíka a J. Šnajdra, který pořádá 

dne 3.8.2019 oddíl TJ Blaník Strunkovice/Bl. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje mužů „O pohár starosty obce“, který pořádá dne 

10.8.2019 oddíl SK Planá u ČB. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje dorostu „Memoriál Martina Kvapila“, který pořádá dne 

11.8.2019 oddíl FK Vodňany. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schválila (20.6.2019) propozice XXIV. ročníku fotbalového turnaje ml. žáků „Baby-Cup U13“, 

který pořádal dne 22.6.2019 oddíl Sokol Suchdol/Luž. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schválila (9.7.2019) propozice VIII. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál Martina 

Macha, který pořádal dne 20.7.2019 oddíl TJ Dolní Bukovsko. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schválila (23.7.2019) propozice  fotbalového turnaje mužů „Memoriál Vládi Fořta a Tomáše 

Macháčka, který pořádal dne 27.7.2019 oddíl TJ ZD Kovářov. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schválila (22.7.2019) propozice 49. ročníku fotbalového turnaje mužů „Memoriál bratří 

Hauserů“, který pořádal dne 27.7.2019 oddíl TJ Dříteň. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schválila (10.7.2019) propozice XXIV. ročníku fotbalového turnaje mužů „Pohár FC ZVVZ 

Milevsko hraném zároveň jako  VIII. ročník „Memoriál Jardy Dědourka“, který pořádal dne 27.7.2019 

oddíl FC ZVVZ Milevsko. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK vzala na vědomí žádost oddílu Sokol Olešnice a zaslala požadované potvrzení. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Křemže, 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 hrající soutěže mužů v sezóně 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.  

Pro oddíly hrající v sezóně 2019/2020 pouze soutěže mládeže, je seminář doporučený. 

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

 

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 
 


