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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 14. 8. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  4/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 14. 8. 2019 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (1. kolo)                           -  schváleno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy 

KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 10. – 11. 8. 2019  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Dražice / Blatná  –  první poločas natočeno pouze 37. min, začátek nepoužitelný. Tyto závady nebyly  

      rozhodčímu ani DS po utkání nahlášeny.  

                                                                                                         - STK konstatovala porušení čl. 9a/1 RS 

     Dále u přenosu zvuk nekoresponduje s obrazem  
 

                                                        Dražice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Lom / Strakonice – chvilkový výpade signálu cca v 68. min., následně drobně trhaný obraz. 

                                                                    - STK bere na vědomí a upozorňuje oddíl na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Milevsko / Lažiště – opět opakované minimální přiblížení hry. 

                                                       - STK naposledy letos upozorňuje oddíl Milevsko na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Jankov / Olešník – v poločase byla do odchodu hráčů vložena výsledková tabule. 

                                                                                    - STK upozorňuje oddíl Jankov na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Č. Krumlov / Čimelice –  první poločas chybí, ve II. poločase čas spuštěn cca v 62. min. Závady byly 

DS nahlášeny až dodatečně po potvrzení zápisu rozhodčího.  

                                                                                                      - STK konstatovala porušení čl. 9a/1 RS 
 

                                                        Č. Krumlov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

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

       STK schválila žádost (z 9.8.2019) oddílu SK Ševětín ohledně změny barvy dresů pro domácí zápasy. 

Nová domácí kombinace je : dres bílý + zelené pruhy /  trenýrky barva bílá /  stulpny barva zelená  

       STK žádá všechny oddíly I.A mužů sk.“B“, aby uvedenou změnu vzaly na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
 
 
 
 

 



                                                                         -2- 
 

      STK upozorňuje oddíly mužů, že rovněž v sezóně 2019/2020 nadále platí plně článek 14 RS 
  /Ve všech soutěžích mužů KFS Jč. kraje platí také v sezóně 2019/2020, že hostující družstvo musí respektovat  

    tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak je uvedeno v RS. Dresy hostujících družstev musí být zřetelně  

   odlišné od nahlášené barvy domácího oddílu. Nedodržení tohoto ustanovení hostujícím družstvem bude bráno  

   jako hrubé nerespektování RS. V případě, že domácí oddíl by chtěl nastoupit v jiné odlišné sadě, toto včas (min.  

   3 dny před utkáním)‚ oznámí hostujícímu oddílu.                               

       Žádné další žádosti o změnu barvy dresů uvedených v RS pro podzimní část již nebude STK 

projednávat (viz RS čl. 14).  

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK provedla kontrolu chybějících hlášenek na první kolo KP přípravek hrané 1.9.2019 a 

konstatovala, že chybějící hlášenky oddíly Třeboň a Táborsko“B v náhradním termínu zaslaly. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK schválila došlou dohodu  na změnu termínu mistrovského utkání mužů 

Utkání 2. kola I.B mužů sk.“D“   

         Třebětice / N. Bystřice se sehraje v Pátek 16.8.2019 od 17,30 hod. na hřišti v Třeběticích   

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratším než 10 dnů před  

stanoveným termínem uhradí oddíl     

                                                        N. Bystřice -  1.000, -  Kč 

       Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec b. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK schválila došlou dohodu  na změnu termínu mistrovského utkání mužů 

Utkání 3. kola I.A mužů sk.“B“   

            Týn / Chýnov se sehraje v Sobotu 24.8.2019 od 16,00 hod. na hřišti v Týně/Vlt.   

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratším než 17 dnů před  

stanoveným termínem uhradí oddíl     

                                                        Týn/Vlt. -  500, -  Kč 

       Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK schválila došlou dohodu oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů : 
 

** zápas 6. kola I.A mužů sk.“B“   

 N.Včelnice / Hluboká se sehraje  

               jako Hluboká / N.Včelnice v Neděli 15.9.2019 od 16,30 hod. na hř. Hluboké/Vlt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK schválila došlou žádost na změnu hřiště (beze změny termínu) : 

Utkání 2. kola I.A mužů sk.“B“   

            Nemanice / Hluboká se hraje (v Sobotu 17.8.2019 od 17,00 hod.) na hřišti Rudolfov 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 21.8.2019 provede kontrolu hlášenek na        

2. kolo KP přípravek hrané 15.9.2019.  

     STK  znovu 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 chybějící soupisky z KPM a konstatovala, že chybějící soupisku oddíl 

Čimelice do systému vložil v pátek 9.8.2019 (před zahájením prvního kola soutěže). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     STK provedla kontrolu soupisek I.A tříd mužů a I.B tříd mužů 
 

     STK při této kontrole zjistila, že do systému do doby kontroly STK (14.8.2019 - 13,00 hod.) a ani 

odeslání zápisu STK oddílům (15.8.2019 – 7,30 hod.) nevložily oddíly Sousedovice a Větrovy. 
 

                                             Oddíl Sousedovice * pokuta 300 Kč 

                                             Oddíl Větrovy        * pokuta 300 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílům Sousedovice a Větrovy, aby vložily obratem soupisku mužů do systému. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK upozorňuje oddíly mužů, že na zasedání STK dne 21. 8. 2019 provede kontrolu soupisek oddílů 

hrajících KP dorostu a KP žáků. 

     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 !!  

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

Různé :  
 

     STK na základě pověření VV provedla vyhodnocení schůzky VV s oddíly mužů dne 8.8.2019.  
     STK konstatovala vcelku solidní účast pozvaných oddílů mužů. 

     STK vzala na vědomí, že seminář byl pro oddíly hrající soutěže mužů povinný. 

     STK akceptovala účast i jednoho zástupce oddílu ze soutěží mužů.  

     STK zohlednila písemně došlé omluvy oddílů mužů před konáním aktivu.   

 STK považuje neúčast oddílů bez omluvy za hrubé nerespektování nař. řídícího orgánu soutěží a VV. 

 STK považuje neúčast oddílů s omluvou za závažné nerespektování nař. řídícího orgánu soutěží a VV. 
 

 

 

                                    Oddíl  FC Táborsko“B     - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Junior Strakonice  - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Velešín                    - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Ml. Vožice              - pokuta –    700,-  Kč   (omluva 8.8.2019) 

                                    Oddíl  Větrovy                   - pokuta –    700,-  Kč   (omluva 8.8.2019) 

                                    Oddíl  Želeč                       - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Mirovice                 - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Chotoviny               - pokuta – 1.000,-  Kč 
 

                                    Oddíl  Ledenice                 - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  K. Řečice                - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Slavonice                - pokuta –    700,-  Kč   (omluva 8.8.2019) 
 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec k. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK vzala na vědomí, že zástupci oddílu Olešník (Pekárek, Chlumecký) obratem po podpisu u 

prezence bez omluvy a vysvětlení (a také bez vyzvednutí RS pro svůj oddíl), opustili sál a odešli. 

     STK toto považuje za závažné nerespektování  nařízení řídícího orgánu soutěží a VV. 
 

                                    Oddíl  Olešník                - pokuta –    600,-  Kč    
 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK vzala na vědomí informaci oddílu FC Chýnov o konání turnaje  „O pohár starostky města 

Chýnov“, který pořádá oddíl pro kategorii mladších přípravek dne 25.8.2019. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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      STK vzala na vědomí sdělení p. Večerníka Radka o skončení činnosti ve funkci organizačního 

pracovníka a hlavního administrátora oddílu. Novým organizačním pracovníkem oddílu Loučovice je od 

10.8.2019 p. Hošek Jiří – tel. 731566212, email. Fc.vltava@seznam.cz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK opakovaně žádá OFS Strakonice a Tábor o dodání jednoho výtisku okresního RS (v tištěné - 

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

     STK upozorňuje oddíly, které si dosud nevyzvedly RS KFS 2019-2020,  že tento RS si mohou 

vyzvednout nyní již na svém OFS. 

    OFS ČB má RS pro oddíly H. Stropnici (1 ks) a Zliv (1 ks)     

    OFS JH má RS pro oddíly K. Řečice (4 ks), Kunžak (1 ks) a Slavonice (2 ks    

    OFS Písek  má RS pro oddíl Mirovice (3 ks)    

    OFS Tábor má RS pro oddíly Chotoviny (2 ks), Jistebnice (1 ks), Ml. Vožice (2 ks), Soběslav (1 ks),  

                    Větrovy (2 ks) a Želeč (2 ks).     

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

 

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 
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