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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 8. 8. 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  3/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 8. 8. 2019 
   
 

Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK provedla kontrolu hlášenek na první kolo KP přípravek hrané 1.9.2019 

    STK zjistila, že hlášenku na toto první kolo dosud nezaslaly pořadatelské oddíly FC MAS Táborsko a 

Jiskra Třeboň   
 

                                             Oddíl FC MAS Táborsko * pokuta 200 Kč 

                                             Oddíl Třeboň * pokuta 200 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílům Táborsko a Třeboň urychleně zaslat chybějící hlášenku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK  připomíná, že pro soutěže KP přípravek je nutno zaslat emailem STK a soupeřům hlášenku 

nejpozději 25 dnů (viz RS čl. 28/8) před termínem konání příslušného miniturnaje 

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

Kontrola soupisek : 
 

     STK provedla kontrolu soupisek KPM 

 

     STK při této kontrole zjistila, že do systému do doby kontroly STK (8.8.2019 - 13,00 hod.) a ani 

odeslání zápisu STK oddílům (9.8.2019 – 8,00 hod.) nevložil oddíl Čimelice  
 

                                             Oddíl Čimelice * pokuta 400 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddíl Čimelice, aby vložil obratem soupisku mužů do systému. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK upozorňuje oddíly mužů, že na zasedání STK dne 14. 8. 2019 provede kontrolu soupisek oddílů 

hrajících I.A tř. a I.B tř. mužů. 

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

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

      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 !!  

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

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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Různé :  
 

      STK projednala žádost oddílu Veselí /Luž. o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Elišky 

Zaňákové (ID 04041528) v soutěži I.A dorostu. Hráčka Zaňáková je řádně registrována v oddíle TJ 

Lokomotiva Veselí/Luž, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodičů. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2019/2020 start hráčky Elišky Zaňákové (nar. 2004) v soutěži I.A 

dorostu sk.“C“ v oddíle (společenství) Veselí+Týn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala žádost oddílu Veselí /Luž. o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Elišky 

Stropkové (ID 04110810) v soutěži I.A dorostu. Hráčka Stropková je řádně registrována v oddíle TJ 

Lokomotiva Veselí/Luž, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodičů. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2019/2020 start hráčky Elišky Stropkové (nar. 2004) v soutěži I.A 

dorostu sk.“C“ v oddíle (společenství) Veselí+Týn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala a schválila pasport sportovního zařízení a grafický pasport fotbalového hřiště č. 2 

sportovního oddílu SKP ČB. Oddíl SKP zaslal  k dodaným pasportům také řád pořadatelské služby a 

fotografickou dokumentaci. 
 

      STK zasílá potvrzené dokumenty zpět oddílu. Hřiště č. 2 může být využíváno pro přátelská a 

mistrovská utkání mládeže do úrovně KFS.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK vzala na vědomí zaslání v písemné podobě RS 2019/20 z OFS Č. Budějovice, OFS Prachatice a 

v elektronické podobě i OFS Č. Krumlov. 

     STK žádá OFS Strakonice, Písek, J. Hradec a Tábor o dodání jednoho výtisku okresního RS (v tištěné 

- byl-li v tištěné podobě proveden, nebo elektronické podobě).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK provedla kontrolu zůstatku trestů ze sezóny 2018/2019 a upozorňuje oddíly, na níže uvedené 

zůstatky nepodmíněných trestů ze sezóny 2018/19. 

  Hluboká : Adam Tomáš (92121667)  - zbývá 1 utkání 

                   Jonáš Adam  (87040747)  - zbývá celý podzim (u OK FAČR podán návrh na přezkum rozhodnutí) 

  D. Dvořiště : Zeman Tadeáš (94010568)  - zbývají 3 utkání 

  N. Bystřice : Kuchař Luděk (85010271)  - zbývá 5 utkání 

  Č. Krumlov : Persán František (96030250)  - zbývají 2 utkání 

  Bavorovice (nyní hráč Olešnice) : Šafránek Filip (84091558)  - zbývá 5 utkání 

  Strunkovice (nyní hráč Volyně) : Škopek Tomáš (87051450)  - zbývají 3 utkání 

  Zliv dorost : Remta Jiří (02120445)  - zbývá 1 utkání 

  Kunžak dorost (nyní Lodhéřov) : Razima David (03110036)  - zbývá 1 utkání 

  Protivín dorost : Janeš Matěj (03081477)  - zbývá 1 utkání 

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

 

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 
 


