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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 4. 9. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  7/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 4. 9. 2019 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (4. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (4. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (4. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (2. kolo)                       -  schváleno  

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

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

I.A dorostu sk.“C“ (2. kolo)          -  schváleno  

KP žáků (vložené 2. kolo)              -  schváleno  

KP žáků (4. kolo)                            -  schváleno 

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

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

KP přípravek (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 31. 8. – 1. 9. 2019  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Jankov - Dražice – po I. poločase vložena okamžitě do odchodu hráčů výsledková tabule.                                                    

                                                                                         - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                       Jankov - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** Lažiště - Třeboň – zápas v přenosu začíná v 24.35  min. hry, chybějící část vložena po skončení II.  

     poločasu, takže zápas je na TVCOM uložen celý.  

     Závady při přenosu byly  HP nahlášeny po skončení utkání rozhodčímu a DS 

                                                                                    - STK upozorňuje oddíl Lažiště na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Čimelice - Milevsko – bez času a skóre (dodáno v dobré kvalitě 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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** Táborsko“B / Protivín – bez času a skóre (dodáno v dobré kvalitě ze záznamu) 

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

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

      STK provedla kontrolu dodání chybějících nebo neúplných záznamů z minulých kol (viz zápis STK č. 

6/2019) a konstatovala následující:  
 

 *** Záznam z utkání Lažiště /Osek – nový kompletní záznam na web nedodán ani v prodlouženém  

       termínu do 1.9.2019                                    - STK toto považuje za hrubé nerespektování nařízení STK 
 

                                                       Lažiště - pokuta – 800,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  IAM ze dne 31.8. – 1.9.2019 a nezjistila 

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

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

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

č. 6/2019) a konstatovala následující:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 *** Záznam z utkání Sousedovice / Olešnice  – dodán na úložiště po výzvě STK obratem ve středu  

         28.8.2019 večer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 *** Záznam z utkání  Velešín / Roudné  –  dodán na úložiště v náhradním termínu, první a druhý  

       poločas je ale uložen kompletní, ale vždy ve třech souborech.  Oddíl Velešín nespojil svoje natočené  

       soubory v programu MP4 joiner dle zaslaných pokynů ze dne 5.8.2019.  

   - STK ukládá oddílu Velešín, aby od dalšího přenosu před uložením vždy provedl   spojení souborů.    

    V případě nejasností doporučujeme oddílu projednat postup při spojování souborů   s odborným    

    specialistou KFS p. Tupým P.(777206048)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

       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 po skončení utkání 

výsledkovou tabuli vždy až po odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy (viz RS čl. 9a/2). 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Čimelice / Milevsko – ve zprávě DS bylo uvedeno, že na utkání nebyl přítomen hlasatel      

     - první   případ.                  - STK upozorňuje oddíl na povinnosti pořadatele uvedené v  RS/ čl. 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Prachatice / Lhenice – dle zápisu rozhodčího v zápase střídal kapitán hostů, ale 

rozhodčí neuvedl do zápisu zástupce kapitána 

                                                                              - STK předává rozhodčího Dimitrova N. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Planá u ČB / Vodňany – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS nefungoval po utkání  

     na hřišti internet a rozhodčí musel zápis po zápase editovat prostřednictvím svého telefonu 

      – první případ.                          - STK upozorňuje oddíl na povinnosti uvedené v SŘ § 9/1 a § 35/1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Vimperk / Sousedovice – dle zprávy DS v utkání byla ze strany domácích diváků  

    použita pyrotechnika – bez problémů k probíhajícímu utkání.  

                                                                                                          - STK bere informaci DS na vědomí 

     Dále dle zápisu v zápase střídal kapitán domácích, ale rozhodčí neuvedl do zápisu zástupce kapitána 

                                                                                - STK předává rozhodčího Pravdu L. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Chotoviny / Sepekov – v zápise rozhodčího je uveden počet ŽK 5:4, ve zprávě DS  

    je ale uveden chybný počet ŽK (6:4). 

                                                                                    - STK předává delegáta Zedníka Zd. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.B mužů sk.“D“ * Neplachov – K. Řečice – DS před zápasem upozornil domácí, že nemají ukotvené  

    přenosné branky – domácí oddíl sjednal po upozornění obratem nápravu. 

                                                                                                            - STK bere informaci DS na vědomí 

       - STK upozorňuje oddíl Neplachov na nutnost řádného ukotvení používaných přenosných branek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. dorostu * Č. Krumlov / Vodňany – dle zápisu rozhodčího bylo utkání zahájeno opožděně o 

20. min. oproti ÚT pro pozdní příjezd hostů k zápasu. Hostujícímu oddílu nebyl přistaven autobus a tak 

musel příjezd na zápas zajistit dodatečně osobními auty. Tato skutečnost byla nahlášena předsedovi STK a 

domácímu oddílu a po příjezdu bylo utkání SD i MD řádně odehráno.  

Do zasedání STK oddíl Vodňany zaslal email s vysvětlením čerpání čekací doby na utkání SD.. 

                                          -  STK bere vysvětlení oddílu Vodňany na vědomí a schvaluje výsledek utkání 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk.“A“ * spol. K.Újezd+Velešín / Mladé – 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 byl Hynek Švec st. (ID 78070141), v zápise byl 

omylem uveden jako vedoucí Hynek Švec ml., který ale nebyl přítomen.  

                  -  STK konstatovala závadu v zápise a porušení SŘ § 53/1b + 53/3 ze strany domácího oddílu 
 

                                                Oddíl K.Újezd - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.A dorostu sk.“C“ * spol. Veselí+Týn / J. Hradec – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že zápis nebyl 

hostujícím družstvem uzavřen, neboť po napsání zápisu po skončení utkání již nebyl nikdo v areálu 

z hostujícího družstva přítomen. 

        -  STK konstatovala hrubou  závadu (SŘ čl. 30/i) v plnění  povinnosti vedoucího hostujícího oddílu 
 

                                                Oddíl J. Hradec - pokuta – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** KP st. a ml. přípravek – oddíl Prachatice emailem oznámil v sobotu 31.8.2019, že k turnaji KP  

přípravek dne 1.9.2019 nemají dostatek hráčů na 2 hřiště jak pro starší, tak i pro ml. přípravky. Nakonec 

na turnaji v utkání KP st. přípravek odehráli jeden zápas (s Táborskem) odehráli na dvou hřištích 

s menším počtem (4+1) hráčů, zápas s Pískem již byl sehrán pouze na jednom hřišti.  

V KP ml. přípravek odehráli obě utkání pouze na jednom hřišti.  

Do zasedání STK oddíl Prachatice zaslal další email s vysvětlením, že mají problém s nízkým počtem 

hráčů v kategorii přípravek, ale snaží se tento problém řešit. 
 

      STK vzala na vědomí zaslané zdůvodnění, ale zároveň konstatovala, že oddíl Prachatice v přihlášce 

do soutěže uvedl nesprávné údaje, nesplnil podmínky pro přihlášení do soutěže KP st. a ml. přípravek dle 

RS čl. 28/2 a závažným způsobem porušil tyto podmínky pro přihlášení do soutěže (dostatek hráčů pro 

soutěž KP a další družstvo přípravek v soutěži  st. a ml. příslušného OFS). 
 

      STK předává tyto informace KM+T KFS se žádostí o zaslání (do 15.9.2019) jejich stanoviska. 

Zatím ponechává oddíl Prachatice v soutěži a schvaluje výsledky utkání 

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

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

Utkání 5. kola KP žáků   

         Třeboň – Čt. Dvory (Neděle 8.8.2019 – 10,00 + 11,45 hod.) se hraje na hřišti v Břilicích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK schválila došlou dohodu (ze dne 30.8.2019) oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů : 
 

** zápas 6. kola I.B mužů sk.“A“   

 Chvalšiny / Hrdějovice se sehraje  

          jako Hrdějovice / Chvalšiny v Sobotu 14.9.2019 od 16,30 hod. na hř. v Hrdějovicích 
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                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratší než 17 dnů před  

stanoveným termínem uhradí                       

                                                        Chvalšiny -  500, -  Kč 

                                Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

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

    STK provedla kontrolu hlášenek na čtvrté kolo KP přípravek hrané 29.9.2019. 

    STK zjistila, že hlášenku na toto čtvrté kolo dosud nezaslal pořadatelský oddíl JFA ČB   
 

                                                 Oddíl JFA ČB * pokuta 300 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílu JFA ČB urychleně zaslat chybějící hlášenku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 11.9.2019 provede kontrolu hlášenek na        

5. kolo KP přípravek hrané 5.10.2019.  

     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. 

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

Soupisky : 
 

 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu  SK Čkyně (I.B mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Samohejl Pavel (ID 96091319), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Friedel Štefan. 

      STK upozorňuje oddíl Čkyně, 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 Čkyně si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 

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

Kontrola počtu mládežnických družstev  : 
 

         STK vzala na vědomí email předsedy klubu SK SIKO p. Pávce ohledně uloženého kompenzačního 

poplatku za chybějící družstvo mládeže.  

Předseda oddílu ve svém zaslaném emailu vyjadřuje jednak svůj názor na tento postup STK a dále ve 

svých úvahách na jedné straně  hodnotí špatné klima a prostředí v krajském fotbale, ale na druhé straně ve 

stejném emailu píše, že si váží práci lidí na svazu !  

       STK rovněž vzala na vědomí odpověď předsedy VV Jč.KFS na některé stati tohoto emailu. 
 

       STK sděluje předsedovi oddílu Čimelice, že postup STK ohledně udělení kompenzačního poplatku 

za chybějící družstvo mládeže je plně v souladu s platným ustanovením SŘ čl. 33/5 a 33/2. Argumenty 

ohledně udělení výjimky jeho oddílu jsou zajímavé, ale dodržování platných předpisů je jedna ze 

základních věcí řídícího orgánu soutěží tj. STK. Jakékoliv udělování výjimky je nesprávné, nespravedlivé 

k dalším oddílům. 

       Zároveň STK sděluje všem oddílům, že uplatňování (ukládání) kompenzačního  poplatku je rozhodně 

méně bolestné než paušální uplatňování druhé možnosti uvedené v SŘ čl. 33/3, kdy družstvo v případě 

nesplnění minimálního počtu mládežnických družstev není oprávněno účastnit se příslušné soutěže.    

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

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. 

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


