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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 21. 8. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  5/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 21. 8. 2019 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (2. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“A“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (2. kolo)              -  schváleno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 17. – 18. 8. 2019  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Táborsko“B / Rudolfov – chybí.  

    Oddíl zaslal email s vysvětlením, že v KP oddíl zatím nemá otevřené přenosy pro tuto soutěž. Oddíl 

toto zjistil před utkání a nemohl zápas KP vysílat.  

Situaci řeší oddíl s vedením TVCOM již od pondělí 19.8.2019. 

         - STK bere na vědomí ukládá  oddílu Tábosko“B nahrát (do 25.8.2019) na web zápas ze záznamu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Strakonice / Dražice – po skončení utkání do odchodu hráčů okamžitě vložena výsledková tabule. 

                                                                             - STK upozorňuje oddíl Strakonice na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Jankov / Č. Krumlov – při nástupu hráčů na utkání vložena výsledková tabule. 

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

** Lažiště / Osek  – I. poločas nepoužitelný – trhaný obraz, natočeno pouze 26. min. (!), dle času  

     přerušeno cca v 15. min.,  II. poločas ukončen v čase 84,32 min. (nešel přenos – pouze toto bylo  

     nahlášeno rozhodčímu a DS po utkání. 

                                        - STK ukládá  oddílu Lažiště nahrát (do 25.8.2019) na web zápas ze záznamu  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** Sokol Sez. Ústí / Třeboň – do odchodu hráčů po I. a II. poločase okamžitě vložena výsledková tabule, 

zvuk při záznamu předbíhá mírně obraz. 

                                                                           - STK upozorňuje oddíl Sokol S.Ústí na tyto skutečnosti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Čimelice / Lom – bez času a skóre (dodáno ze záznamu). 

                                                                                                                                  - STK bere na vědomí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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       STK upozorňuje oddíly KP mužů, aby při natáčení zápasů kameraman sledoval řádně odchod hráčů 

a rozhodčích z hrací plochy , a vkládal v poločase a hlavně po skončení utkání výsledkovou tabuli vždy až 

po odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 16 - 18. 8. 2019 a zjistila 

tyto závady u vložených záznamů tohoto kola: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Planá u ČB / N.Ves u ČB – cca v 35. min. přerušeno nahrávání z důvodu technické závady na kameře 

a obnoveno za cca 2-3 min. Jinak natočeno bez závad.   

Přerušení natáčení bylo po utkání nahlášeno rozhodčím a DS a rovněž emailem oddílem zdůvodněno. 

                                                                                                                            - STK bere na vědomí 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Prachatice / Semice – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS bylo utkání zahájeno 

opožděně o 15. min. z důvodu pozdního psaní zápisu vedoucím mužstva domácích !! Do zasedání STK 

nezaslal oddíl Prachatice žádné zdůvodnění ani vysvětlení čerpání čekací doby.  

                                                                         - STK konstatuje hrubé nerespektování SŘ čl. 53/1 a 49/6. 

                                                Oddíl  Prachatice - pokuta – 400,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“B“ * Sedlice / Stachy – dle zápisu rozhodčího se na utkání nedostavil delegovaný AR2 

z OFS Strakonice. Funkci AR2 převzal po dohodě družstev domácí funkcionář jako laik. 

                                                        - STK sděluje nedostavení se AR komisi rozhodčích OFS Strakonice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK naposledy upozorňuje oddíly mužů, že 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 schválila došlou žádost na změnu hřiště (beze změny termínu) : 

Utkání 2. kola I.A dorostu sk.“C“   

       Veselí+Týn / J. Hradec se hraje (v Sobotu 31.8.2019 od 10,00 hod.) na hřišti v Týně/Vlt. 

Utkání 5. kola I.A dorostu sk.“C“   

       Veselí+Týn / Ml. Vožice se hraje (v Sobotu 21.9.2019 od 10,00 hod.) na hřišti v Týně/Vlt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK provedla kontrolu hlášenek na druhé kolo KP přípravek hrané 15.9.2019 a nezjistila žádné závady 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 28.8.2019 provede kontrolu hlášenek na        

3. kolo KP přípravek hrané 22.9.2019.  

     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 chybějících soupisek  z I. A a I.B tříd a konstatovala, že chybějící soupisky 

oddíly Sousedovice a Větrovy do systému dodatečně vložily.  
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Oddíl Sousedovice vložil soupisku před odehráním víkendového kola, oddíl Větrovy vložil soupisku až po 

odehrání svého prvního mistrovského zápasu (v neděli 18.8.2019 v 22,34 hod.). 

    STK proto oddílu Větrovy oznamuje, že starty hráčů ze soupisky nebude proto oddílu z utkání  

Chyšky/Větrovy evidovat. Evidence startu hráčů ze soupisky oddílu Větrovy bude prováděna až od 

termínu 24.- 25.8.2019 !. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu soupisek KP dorostu a KP žáků a nezjistila žádné závady. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu FK Lažiště (KP mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Vojtíšek Zdeněk (01060014), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Tesař David. 

      STK upozorňuje oddíl Lažiště, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až od 

dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 nezapočítávají. 

     Oddíl Lažiště si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Dražejov (I.B mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Křivanec Václav (ID 93050893), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Turek Jiří. 

      STK upozorňuje oddíl Dražejov, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až od 

dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 nezapočítávají. 

     Oddíl Dražejov si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu  Sokol Cehnice (I.B 

mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Kroupa Martin (ID 85030436), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Debnár Vratko. 

      STK upozorňuje oddíl Cehnice, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až od 

dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 nezapočítávají. 

     Oddíl Cehnice si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK upozorňuje oddíly mužů, že na zasedání STK dne 28. 8. 2019 provede kontrolu soupisek oddílů 

hrajících I.A dorostu, I.A žáků a KP přípravek. 

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

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

      STK naposledy 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 upozorňuje všechny oddíly hrající  soutěže mužů KFS na upřesnění střídání hráčů v závěru 

zápasu. Dle přílohy 2 platného SŘ mohou dle  §5/a v průběhu soutěžního utkání při povoleném střídání 5 

hráčů (viz RS KFS), v období od 81. min. řádné hrací doby do skončení zápasu střídat nejvýše tři hráče. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala žádost oddílu Netolice o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Anny Lukavské 

(ID 04030087) v soutěži KP ml. dorostu. Hráčka Lukavská je řádně registrována v oddíle FC Netolice, 

k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodiče. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2019/2020 start hráčky Anny Lukavské (nar. 2004) v soutěži KP 

mladšího dorostu“ v oddíle (společenství) Netolice+Vitějovice. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala žádost oddílu TJ Jiskra Třeboň o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Terezy 

Školkové (ID 03040698) v soutěži KP ml. dorostu. Hráčka Školková je řádně registrována v oddíle Jiskra  
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Třeboň, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodiče. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2019/2020 start hráčky Terazy Školkové (nar. 2003) v soutěži KP 

mladšího dorostu“ v oddíle TJ Jiskra Třeboň. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK stále žádá OFS Strakonice o dodání jednoho výtisku okresního RS (v tištěné - byl-li v tištěné 

podobě proveden, nebo elektronické podobě).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK na svém příštím zasedání provede na základě kontrolu (z došlých RS  OFS a soutěžích ŘKČ) 

počty mládežnických družstev mužů v mistrovských soutěžích.  

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

 

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 
 


