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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 28. 8. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  6/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 28. 8. 2019 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (3. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (3. kolo)              -  schváleno  mimo Týn/Chýnov (nehráno) 

I.B mužů sk.“A“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (3. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (1. kolo)                       -  schváleno  

KP žáků (3. kolo)                            -  schváleno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 24. – 25. 8. 2019  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Protivín / So. S.Ústí – velmi tmavý obraz. 

                                     - STK ukládá oddílu Protivín si do příštího utkání zajistit nové seřízení kamery 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Č. Krumlov / Olešník – při přenosu zvuk předbíhá obraz– pravděpodobně slabý nebo kolísající signál. 

                                                                           - STK upozorňuje oddíl Č. Krumlov na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Rudolfov - Lažiště – tmavší obraz, při přenosu zvuk mírně předbíhá obraz. 

                            - STK doporučuje oddíl Rudolfov si do příštího vysílání zajistit nové seřízení kamery 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Lom / Jankov – po I. a II. poločase okamžitě vložena výsledková tabule, vůbec nesledován odchod  

     rozhodčích a hráčů z HP.                                      - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                       Lom  - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

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

      STK provedla kontrolu dodání chybějících nebo neúplných záznamů z minulého kola (viz zápis STK      

č. 5/2019) a konstatovala následující:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 *** Záznam z utkání Táborsko“B / Rudolfov – utkání vloženo kompletně ze záznamu (bez času a  

        skóre). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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 *** Záznam z utkání Lažiště / Osek  – zatím nevloženo. Oddíl Lažiště požádal z důvodu dovolené  

        pověřeného pracovníka oddílu o prodloužení termínu do 1.9.2019. 

                              - STK mimořádně nováčkovi KPM prodlužuje termín vložení utkání do 1.9.2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  IAM ze dne 24 - 25. 8. 2019 a zjistila 

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

**  Sousedovice / Olešnice – záznam z utkání není do doby kontroly STK (28.9.2018 – 8:00 hod.)  

      uložen na předepsaném úložišti. 

      Oddíl zaslal do zasedání STK email s vysvětlením – STK s výhradou akceptuje toto vysvětlení  

      nováčka soutěží této soutěže   

                                   -  STK proto konstatovala pouze závažné nesplnění povinností oddílu – RS čl. 9b/1 
 

                                                    Sousedovice - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                   -  STK ukládá oddílu Sousedovice vložit kompletní záznam z utkání na úložiště do 30.8.2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Velešín / Roudné – záznam z utkání není do doby kontroly STK (28.9.2018 – 8:00 hod.)  

      uložen na předepsaném úložišti. 

      Oddíl nezaslal (ani po upozornění) STK žádné zdůvodnění     

                                                -  STK konstatovala hrubé nesplnění povinností uvedených v  RS čl. 9b/1 
 

                                                    Velešín - pokuta – 500,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                         -  STK ukládá oddílu Velešín vložit kompletní záznam z utkání na úložiště do 30.8.2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Vodňany / Prachatice – chybí začátek (cca 1. min) II. poločasu.  

      Oddíl Vodňany zaslal do zasedání STK email s vysvětlením (drobná porucha kamery) 

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

** Lišov / Kovářov – chybí část prvního poločasu (cca 5 – 22 min).  

      Oddíl Lišov zaslal do zasedání STK email s vysvětlením porucha SD karty při nahrávání  

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

** Hluboká / Ševětín – chybí celý první poločas. Bylo projednáno s odborným specialistou KFS a dle  

     jeho vyjádření došlo při spojování souborů ke smazání prvního poločasu. Oddíl nespojoval záznam na  

     PC, ale přímo na kartě                                   - STK (jako nováčkovi IAM) bere vysvětlení na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       STK znovu upozorňuje oddíly KP + I.A mužů, aby při natáčení zápasů kameraman sledoval řádně 

odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy, a v utkáních KPM vkládal v poločase a hlavně po skončení 

utkání výsledkovou tabuli vždy až po odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy. 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Protivín – Sokol Sez. Ústí – v zápisu rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že 

s nahlášeným kódem  vedoucího hostů nemohl být zápis uzavřen, a proto ze strany hostujícího družstva 

nedošlo k potvrzení zápisu. Vedoucí se prokázal rozhodčímu a DS OP, ze kterého bylo zjištěno, že 

v zápise je uveden vedoucí Novák Jiří, ale s jiným ID číslem (68120732). Dle kontroly STK se uvedené 

ID číslo vztahuje na jiného Nováka Jiřího, který je člen oddílu Sokola Měčín ! 

                              -  STK konstatovala závadu v zápise a porušení SŘ § 53/2a ze strany oddílu Sokol SÚ 
 

                                                    Sokol Sez.Ústí - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.A mužů sk.“A“ * Vodňany / Prachatice – dle zápisu rozhodčího byl v utkání vyloučen a vykázán 

z lavičky náhradníků trenér hostujícího družstva Mareš Václav (ID 93031291) za hrubé nesportovní 

chování vůči rozhodčímu                                            - STK předává trenéra Mareše Václ. K řešení DK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Lhenice – Čt. Dvory – dle zápisu bylo utkání z důvodu silné bouře ve druhém 

poločase přerušeno na cca 15. min, poté bylo utkání dohráno. 

                                                                                             - STK bere informaci rozhodčího na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“B“ * Loko ČB / N. Včelnice – ve zprávě DS není uvedeno zranění brankáře domácího 

družstva, v zápise rozhodčího zranění řádně popsáno.             - STK předává DS Janíčka k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“B“ * Týn / Chýnov – zápas nebyl sehrán, protože hostující oddíl v pátek před utkáním 

nahlásil, že se z důvodu malého počtu hráčů na zápas nedostaví. Tyto sdělení bylo po ověření sekr. KFS 

oznámeno domácímu oddílu a rozhodčím zápasu. K žádné dohodě o jiném termínu sehrání tohoto utkání 

mezi oddíly nedošlo. 

      STK jako pověřený řídícího orgánu soutěže žádá DK o uložení disciplinárního trestu kontumace     

      nesehraného utkání 3:0 a uložení pokuty oddílu Chýnov  ve výši 3.000 Kč za narušení  regulérnosti  

      soutěže mužů – zaviněné nesehrání mistrovského utkání mužů dne 24.8.2019 
  

     Oddíl Chýnov uhradí (do 10 dnů po obdržení faktury) ve výši 2.700,- Kč jako náhradu cestovného  

     (Chýnov/Týn a zpět) za neuskutečněné utkání IAM dne 24.8.2019 dle RS příloha 9h. 

     Náhrada pořadateli za přípravu hřiště vzhledem k včasnému oznámení nedostavení se k utkání se  

     nepředepisuje 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Zl. Koruna / Chvalšiny – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS bylo utkání 

zahájeno opožděně o 10. min. z důvodu nefunkční techniky. Rozhodčímu ani DS nebyly před, při ani po 

skončení utkání předán zápisu ke kontrole hráčů (údajně nefunkční tiskárna). Do zasedání STK nezaslal 

oddíl řádné zdůvodnění čerpání čekací doby.  

                                                                                             - STK konstatuje nedodržení SŘ § 9/4 a § 49/6 
 

                                                Oddíl  Zl. Koruna - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“A“ * T. Sviny“B / K.Újezd – dle zprávy DS nebyla k dispozici tiskárna a rozhodčímu 

ani DS nebyly před, při ani po skončení utkání předán zápisu ke kontrole hráčů. V zápise rozhodčího ale 

toto není uvedeno.                                                                              - STK konstatuje nedodržení SŘ § 9/4 

                                                                                   - STK předává rozhodčího Štastný R. k řešení KRaD 
 

                                                Oddíl Trh. Sviny - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“D“ * K. Řečice - Suchdol – dle zápisu bylo utkání z důvodu silné bouře ve druhém 

poločase přerušeno na cca 10. min, poté bylo utkání dohráno. 

                                                                                             - STK bere informaci rozhodčího na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. žáků * Milevsko / Loko ČB – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že s nahlášeným kódem  

vedoucího domácího mužstva nemohl být zápis uzavřen a proto ze strany domácího družstva nedošlo 

k potvrzení zápisu. Vedoucí domácích Petr Martin má rok narození (dle sdělení oddílu) 1983, v zápise je 

uveden vedoucí Petr Martin ale s jiný ID číslem (72070891). Dle kontroly STK se uvedené ID číslo 

vztahuje na jiného Petra Martina, který je člen oddílu FK Přáslavice ! 

                             -  STK konstatovala závadu v zápise a porušení SŘ § 53/2a ze strany oddílu Milevsko 
 

                                                    Milevsko - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Změna termínů (hřišť) :  
 

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

Utkání vloženého 2. kola KP žáků   

       Třeboň – Met. Tábor (Středa 28.8..2019 – 17,00 + 18,45 hod.) se hraje na hřišti v Břilicích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK provedla kontrolu hlášenek na třetí kolo KP přípravek hrané 22.9.2019 a nezjistila žádné závady 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 4.9.2019 provede kontrolu hlášenek na        

4. kolo KP přípravek hrané 29.9.2019.  

     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 soupisek I.A dorostu, I.A. žáků, KP starších přípravek a KP mladších 

přípravek a nezjistila žádné závady. 

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

Kontrola počtu mládežnických družstev  : 
 

         STK projednala email OFS Písek, ve kterém na základě žádosti SIKO Čimelice OFS sděluje, že 

oddíl Čimelice má v okresních soutěžích přihlášeno jedno družstvo dorostu (v OPD), dále jedno družstvo 

ml. žáků (v OPŽ) a v nemistrovské soutěži (mimo IS systém) hrané turnajovým způsobem v počtu hráčů 

3+0 i dvě družstva mini přípravky. 

         STK po diskuzi rozhodla, že tuto turnajovou soutěž 3+0, která není v IS systému uvedena, 

nepovažuje za mistrovskou soutěž a proto tyto družstva do celkového počtu mládežnických družstev 

oddílu Čimelice nezapočítává. Dle názoru STK a po dotazu u OFS Písek měl oddíl Čimelice možnost se 

přihlásit do pravidelné soutěže OP ml. přípravek, zvláště když počet registrovaných hráčů příslušné 

kategorii je u oddílu Čimelice dostatečný. V kategorii OP ml. přípravek mohou startovat dle SŘ pro 

mládež § 2/odst..2,  hráči již po dovršení 5 let věku. V zaslaném seznamu oddílu Čimelice je uvedeno 11 

hráčů narozených 2013 a starších, kteří spadají do kategorie ml. přípravky.  

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

         STK provedla na základě RS kontrolu (z došlých RS  OFS a soutěžích ŘKČ) počtů mládežnických 

družstev v mistrovských soutěžích.  

Podmínky počtu mládežnických družstev stanoví § 33/5  SŘ a dle SŘ § 33/2 je členský klub povinen  

uhradit řídícímu orgánu soutěže stanovený kompenzační poplatek v případě nižšího počtu přihlášených 

družstev mládeže v mistrovských soutěží. Povinnost je uvedena také v RS KFS čl. 6/1. 
 

      STK zjistila z RS OFS a webu Fotbal.cz, že z oddílů  KP,  I.A třídy nebo I.B třídy mužů nesplnily 

níže uvedené oddíly podmínky minimálního počtu mládežnických družstev specifikované v SŘ § 33/5 

tyto oddíly a proto mají za povinnost uhradit stanovený kompenzační poplatek 
    

   KP mužů - povinnost přihlásit minimálně do soutěže 3 družstva (chybějící družstvo 30.000 Kč) 

   Čimelice (v mistrovských soutěžích v IS systému uvedena dvě mládežnická družstva)   **  30.000, Kč                   
 

    I.A mužů - povinnost přihlásit minimálně do soutěže 2 družstva (chybějící družstvo 20.000 Kč) 

   Lhenice (v mistrovských soutěžích v IS systému uvedeno jedno mládežnické družstvo)  **  20.000, Kč                   
 

    I.B mužů - povinnost přihlásit minimálně do soutěže 1 družstvo (chybějící družstvo 10.000 Kč) 

 

    Chyšky (nenalezeno žádné mládežnické družstvo v soutěži)                                              ** 10.000, Kč  

    Březnice (nenalezeno žádné mládežnické družstvo v soutěži)                                            ** 10.000, Kč  

    Buk (nenalezeno žádné mládežnické družstvo v soutěži)                                                    ** 10.000, Kč  
 

                       Kompenzační poplatek se ukládá dle SŘ §33/5 a RS a přílohy 10 odstavec g. 
 

 Uložený kompenzační poplatek za chybějící mládežnický družstva bude součástí   
                           sběrné faktury oddílů v měsíci září 2019  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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STK žádá všechny OFS, aby v případě odhlášení (vystoupení) nebo dodatečného přihlášení družstva 

mládeže ve svých soutěží oproti RS, toto laskavě nahlásily STK KFS Jč. kraje – děkujeme za spolupráci.  

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

Různé :  
 

      STK znovu 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 Veselí/Luž o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Karolíny 

Vaňkové (ID 04031282) v soutěži I.A dorostu sk.“C“. Hráčka Vaňková je řádně registrována v oddíle  

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

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

v oddíle (společenství) Veselí+Týn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK vzala na vědomí došlý email oddílu Protivín s dodatečně nahlášeným vážným zraněním hráče 

Koštela Filipa (ID 04090813). Zároveň byla oddílem zaslána kopie lékařské zprávy z Nemocnice Písek 

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

 

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 
 


