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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 11. 9. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  8/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 11. 9. 2019 
   

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (5. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (5. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (5. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (3. kolo)                       -  schváleno  

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

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

I.A dorostu sk.“C“ (3. kolo)          -  schváleno  

KP žáků (5. kolo)                            -  schváleno 

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

I.A žáků sk.“B“ (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 7. – 8. 9. 2019  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Milevsko / Jankov  – opět tradiční minimální přiblížení hry – oddíl na tuto skutečnost byl v zápisech  

      STK již mnohokráte upozorňován 

                        -STK toto považuje za opakované  nerespektování řídícího orgánu soutěží a RS čl. 9a/2  

                                                       Milevsko - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

** Sokol. Sez. Ústí / Táborsko „B“ – po I. poločase a i po skončení utkání okamžitě vložena výsledková  

      tabule, vůbec nesledován odchod hráčů a rozhodčích z HP.  

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

      Dále v poločase v cca 9. min. krátkodobý výpadek obrazu.                                                   
 

                                                       Sokol Sez. Ústí - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** Protivín / Lažiště – čas I. poločasu spuštěn od 45. min., čas II. poločasu zpožděn o 2 min. Jinak utkání  

      natočeno v dobré kvalitě. 

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 oddíl Protivín na tuto skutečnost 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  IAM ze dne 7. – 8.9.2019 a zjistila 

následující závady a nedostatky : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** Hluboká / Kovářov – zápas natočen bez závad, ale na úložišti je umístěn samostatně první a druhý  

     poločas.   

       - STK žádá oddíl Hluboká, aby při ukládání záznamů postupoval  dle pokynů zaslaných emailem  

                                                                                                               oddílům dle 5.8.2019 a 4.9.2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** Loko ČB / Veselí – na uloženém záznamu chybí začátek II. poločasu (cca 1/2 min.). Oddíl Loko ČB  

      zaslal do doby zasedání STK email se zdůvodněním (drobná porucha na přívodním kabelu). 

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

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

       STK opakovaně 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). 

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

Řešení podaných protestů : 
 

    STK zahájila projednání podaného protestu oddílu FK IPD service Kestřany                                      

    (utkání mužů Kestřany  / Husinec). 
     STK konstatovala, že protest je podán proti popisu přestupku vyloučeného hráče Markvarta Lukáše  

    (ID 94101632). 

     STK předává protest + zápis rozhodčího + vyjádření rozhodčího utkání k podanému protestu, k řešení  

     DK a dokončí projednání protestu až po rozhodnutí DK. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK zahájila projednání podaného protestu oddílu Těl. Jednota Dolní Bukovsko                               

    (utkání mužů D. Bukovsko /Třebětice). 
     STK konstatovala, že protest je podán proti vyloučení hráče č. 3 * Věnčovský Tomáš (ID 95030399).  
 

     STK  předává protest + zápis rozhodčího + zápis delegáta k řešení DK a dokončí projednání protestu  

     až po rozhodnutí DK. 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** I.B mužů sk.“A“ * T. Sviny“B / Chvalšiny – dle zápisu rozhodčího se na utkání nedostavil  

     delegovaný AR2 z OFS ČB – dle podkladů v IS systému Škuthan ml.                                                

     Funkci  AR2 převzal po dohodě obou družstev domácí funkcionář jako laik. 

                                                      - STK sděluje nedostavení se delegovaného AR KR OFS ČB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Roudné „B / Netolice – dle zápisu rozhodčího funkci AR2 vykonával laik – bez  

     zdůvodnění rozhodčího. Dle IS systému nebyl AR2 OFS ČB delegován 

                                                                                - STK předává rozhodčího Hladíka P. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Sedlec / Větřní – dle zápisu rozhodčího funkci AR2 vykonával laik – bez  

     zdůvodnění rozhodčího. Dle IS systému nebyl AR2 OFS ČB delegován 

                                                                             - STK předává rozhodčího Kabeleho  T. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Kestřany / Husinec – k popisu přestupku vyloučeného hráče Markvarta  

     Lukáše byl oddílem Kestřany podán protest – viz bod „projednání podaných protestů“. 
 

     Dále oddíl Husinec zaslal DK KFS email, ve kterém rozporuje vyloučení (přímo ČK) jejich hráče   

     č. 8 Novotného L.  Dle emailu předsedy oddílu Husinec V. Heinzla byl v utkání vyloučen jiný hráč (č.  

     5 – Wágner Miroslav) a to po obdržení 2.ŽK a ČK !!  

     K uvedenému emailu byl požádán rozhodčí zápasu o zaslání svého vyjádření.  

      Rozhodčí zápasu v zaslaném emailu sdělil, že kategoricky trvá na tom, že hráč hostů č.8 Novotný   
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      L. byl vyloučen přímo ČK a nikoliv po druhé ŽK, zároveň rozhodčí sdělil, že si je také plně jist   

      správným číslem vyloučeného hráče.   

      STK sděluje oddílu Husinec, že popis přestupku a jméno vyloučeného hráče bylo (dle historie  

      zápisu) rozhodčím před potvrzením vedoucími mužstev řádně uvedeno, a ani jedno nebylo při  

      potvrzování zápisu rozporováno. 

     STK opakovaně připomíná, že nebude brát zřetel na jakékoliv požadavky oddílů, ohledně provedení  

      některé změny v zápise rozhodčího po jejím uzavření příslušným vedoucím mužstva.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“D“ * D. Bukovsko / Třebětice – k vyloučení hráče Venčovského T. byl oddílem D.  

     Bukovsko podán protest – viz bod „projednání podaných protestů“. 

     Dále dle zápisu rozhodčího a zprávy DS byl v utkání vyloučen (2 x ŽK a následně  ČK)  a vykázán   

     z lavičky náhradníků trenér domácího družstva Kotyza Václav ( ID 75081482) za hrubé nesportovní   

     chování vůči rozhodčímu.                                  - STK předává trenéra Kotyzu Václava k řešení DK 

     Dále v zápise rozhodčího a ve zprávě DS je uvedeno , že byly podávány na tribuně nápoje ve skle na  

     části tribuny u restaurace (první uvedený případ). 

                                     - STK důrazně upozorňuje oddíl D. Bukovsko na plnění ustanovení čl. 32/1 RS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“D“ * Mladé / Ledenice – dle zápisu rozhodčího se na utkání nedostavil  

     AR2 z OFS ČB – dle podkladů v IS nebyl AR2 OFS ČB delegován. Funkci AR2 převzal po dohodě  

     družstev domácí funkcionář jako laik. 

                                                                 - STK sděluje nedostavení se delegovaného AR KR OFS ČB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. a ml. žáků * spol. Roudné + T.Sviny / Třeboň / Čt. Dvory – v zápisu rozhodčího je uvedeno,  

     že zápas se odehrál místo v Roudném na hřišti v T. Svinech. Změna hřiště byla oddílem v období   

     volných hlášenek provedena do poznámky.   

            STK upozorňuje oddíly, že změnu hřiště nelze v systému provést, nutno proto změnu hřiště zaslat  

     emailem na STK KFS, která obratem provede požadovanou změnu HP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. žáků * Třeboň / Čt. Dvory – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že zápis nebyl hostujícím  

     družstvem uzavřen, neboť po doplnění zápisu rozhodčím 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 Čt. Dvory - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

     STK vzala na vědomí zaslání chybějící hlášenky oddílu JFA ČB. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

    STK provedla kontrolu hlášenek na páté kolo KP přípravek hrané 6.10.2019. 

    STK zjistila, že hlášenku na páté kolo zaslaly včas všechny pořádající oddíly. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 18.9.2019 provede kontrolu hlášenek na        

6. kolo KP přípravek hrané 13.10.2019.  

     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. 

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

Různé :  
 

   STK projednala návrh TL KFS na jaro 2020. Tento návrh TL bude zaslán společně s tímto zápise a 

oddíly mají možnost do 17.9.2019 zaslat své připomínky k tomuto návrhu. Po jejch projednání STK bude 

TL Jč.KFS na jaro 2020 předložena dne 19.9.2019 VV KFS ke schválení. 

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



                                                  -4-  

 

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 

 

 

Příloha : Návrh TL soutěží KFS na jaro 2020 


