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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 31. 10. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

         Zápis č. 15/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 31. 10. 2019 
   

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (12. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (12. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (12. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (12. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (12. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (12. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (12. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (10. kolo)          -  schváleno včetně předehr. 12. kola Č.Krumlov/spol. Slavia ČB+Borovany  

I.A dorostu sk.“A“ (10. kolo)            -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (10. kolo)            -  schváleno  

I.A dorostu sk.“C“ (10. kolo)            -  schváleno  

KP žáků (12. kolo)                            -  schváleno 

I.A žáků sk.“A“ (10. kolo)                 -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (10. kolo)                  -  schváleno   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

KRaD , ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 26. – 27. 10. 2019 a nezjistila žádné závady v utkáních 

tohoto kola.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 26. – 27.10.2019 a  

zjistila tyto závady nebo nedostatky.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Vimperk / Prachatice – zápas nebyl natáčen. Oddíl před začátek zápasu oznámil rozhodčím, že  

     z důvodu poruchy kamery zápas nebude natáčen. Zároveň oddíl zaslal do zasedání STK email se  

     sdělením, že kamera při upevňování do stativu vypadla z ruky na zem z výšky cca 150 cm.  

       V emailu  bylo uvedeno, že oddíl Vimperk se omlouvá a opravu kamery uhradí . STK po dodání    

      kamery na KFS, nechá tuto posoudit u servisní organizace a poté rozhodne o dalším řešení.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

       STK opakovaně připomíná oddílům 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). 

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

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Jankov / Lažiště – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že z důvodu výpadku  

    internetu musel být zápis z utkání kompletně dokončen později.  

     Dále v zápise rozhodčího uvedeno, že byl vystřídán v 63. min. kapitán hostů ,ale není uveden  

     žádný zástupce kapitána.                          - STK předává rozhodčího Ondřeje Adama k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** KP mužů * Lom / Sokol Sez. Ústí –  zápis rozhodčího nebyl v předepsané době uzavřen. Povinnost  

     uzavření zápisu stanoví rozhodčímu Pravidla fotbalu - pravidlo V. – výklad k pravidlu číslo 5.31 (str.  

     62 pravidel).                                                       - STK předává rozhodčího Přibyla J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * N. Ves u ČB / Roudné – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že po  

    skončení utkání, při odchodu rozhodčích z HP u pomezní čáry, v prostoru určeného koridoru pro  

    odchod, verbálně napadli a vyhrožovali rozhodčímu dva domácí diváci. Pořadatelská služba zasáhla, 

    oba dva diváky od trojice okamžitě oddělila , a současně zajistila následný bezpečný odchod trojice  

    rozhodčích až do kabin. Dle vyjádření HP po utkání nebyla totožnost domácích diváků pořadatelskou  

    službou zjištěna. 

         -  STK konstatovala  porušení SŘ § 45/u + PF – pravidlo I., bod 1.8. ze strany domácího mužstva 

                                                                                                      - STK předává oddíl N. Ves k řešení DK. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Sedlec / Netolice – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že po utkání  

    nahlásil hlavní pořadatel, že  hráč hostů Konvička udeřil židlí o podlahu, čímž ji zničil.  

   - STK žádá oddíl Netolice o zaslání (do 4.11.2019) svého vyjádření k popisované události. 

   - STK žádá oddíl Sedlec, aby do 4.11.2019 specifikoval co bylo zničeno (židle, podlaha) s odhadem   

       škody.V zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že ve II. poločase přestala fungovat časomíra –    

        vzato   na vědomí. Dále dle  zápisu byl vystřídán v 68. min. kapitán hostů , ale v zápise není uveden   

       zástupce kapitána.                                 - STK předává rozhodčího Hladíka Pavla k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Dražejov / Osek – dle  zápisu byl vystřídán v 76. min. kapitán hostů , ale v zápise  

     není uveden zástupce kapitána.               - STK předává rozhodčího Čarka Martina k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Chotoviny / Březnice – v zápise rozhodčího je uvedeno, že  v utkání  

      byl vyloučen z lavičky náhradníků funkcionář hostujícího družstva (dle rozhodčího jménem) Pudil !.  

      STK konstatovala nejasný a nekonkrétní popis místa vyloučení v zápise rozhodčího včetně uvedení  

      chybného jména funkcionáře vyloučeného z technické zóny. Žádný funkcionář jménem Pudil není  

      uveden v  zápise. Dále v zápise není vůbec uvedeno „předání DK“.   

      Rozhodčí na žádost STK zaslal podrobnější popis přestupku včetně uvedení  místa vyloučení. Dle  

      sdělení rozhodčího v zápise, vedoucí hostů po utkání odmítl sdělit jméno vykázaného funkcionáře.  

      Na žádost a doporučení sekr. zaslal vedoucí mužstva oddílu Březnice email, že vykázaným  

      funkcionářem byl zdravotník týmu Příhoda Josef (ID 69040268), který byl řádně zapsán v  

      zápise o utkání.                                       - STK předává rozhodčího Křížovského J. k řešení KRaD  

                                                                                    - STK předává funkcionáře Příhodu k řešení DK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Kluky / Mirovice – v zápise rozhodčího je uvedeno, že  v utkání vyloučený  

      domácí hráč. č. 3 (Košatka Josef) byl uveden také jako vedoucí. Proto po utkání byl vedoucí nahrazen  

      jiným funkcionářem, který zápis potvrdil - STK konstatovala správný postup rozhodčího. 

      Dle  zápisu byl vystřídán hráč hostů Císař Jan v 87. min. a v 88. min obdržel tento hráč ŽK – bez  

     zdůvodnění rozhodčího.                         - STK předává rozhodčího Kadlece Lukáše k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Božetice / Chyšky – v zápise rozhodčího je uvedeno, že k utkání nebyl delegován  

      AR2 a proto na základě dohody převzal jeho funkci domácí laik. 

                                                                                                - STK bere sdělení rozhodčího na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“D“ * Buk (JH ) / K. Řečice – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že hostující  

     oddíl přijel v modro-žlutých dresech. Modrou barvu má domácí oddíl uvedenou v RS. Protože hostující  
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     oddíl si odmítl  vzít svoji druhou sadu, kterou měl na utkání k dispozici, si vzal domácí oddíl dresy  

     barvy bílé. Začátek zápasu nebyl opožděn. 
               

     STK konstatovala již druhý případ nerespektování RS čl. 14 – první případ nastal v utkání Studená/K.  

    Řečice dne 28.9.2019 

                  - STK konstatovala ze strany oddílu K. Řečice již druhý případ nerespektování RS čl.14/3-4  
 

                                                Oddíl  K. Řečice - pokuta – 500,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“D“ * Mladé / Suchdol – ve zprávě DS je uvedeno, že domácí oddíl neměl k dispozici  

     tiskárnu. Rozhodčímu ani DS proto nebyl před, během  ani po skončení utkání předán zápis o utkání    

     ke kontrole hráčů – domácí oddíl údajně nemá tiskárnu k dispozici.   

   - STK upozorňuje oddíl Mladé,  že domácí oddíl musí na žádost rozhodčího nebo DS předat ve vhodné  

          písemné podobě  zápis o utkání. Způsob dodání kopie(í) zápisu je výhradně věcí domácího oddílu.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. dorostu * Meteor Tábor / Č. Krumlov – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že vedoucí hostů  

     nemohl po utkání uzavřít (pro opakovanou poruchu systému) zápis, i když opakovaně uváděl svůj  

     správný kód. Z tohoto důvodu až po odehrání utkání MD zápis uzavřel pouze rozhodčí. 

                                                                                                   -  STK bere sdělení rozhodčího na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I. A dorostu sk.“C“ * spol. N.Bystřice+Slavonice / Ml. Vožice – zápis byl zahájen o 8. minut  

      opožděně z důvodu autonehody jednoho auta (se čtyřmi domácími hráči) cestou na utkání. Do  

      zasedání STK zaslal domácí oddíl podrobné zdůvodnění čerpání čekací doby.  

                                                                                        -  STK bere sdělení domácího oddílu  na vědomí 

                                                                                           -  STK přeje zraněnému hráči brzké uzdravení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I. A starších žáků sk.“B“ * Týn / Vodňany – zápis nebyl potvrzen vedoucím hostujícího mužstva,  

     protože dle sdělení rozhodčího , až do zahájení utkání MŽ se nikdo z hostujícího družstva k uzavření  

     zápisu nedostavil.  

     Oddíl Vodňany zaslal do zasedání STK email. Vedoucí mužstva musel urychleně z pracovních důvodů   

     odjet a shodou náhod měl vypnutý telefon. Proto se s ním nemohli zástupci oddílu Vodňan spojit , aby  

     jim sdělil potřebný kód k uzavření zápisu.  

                                                      -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany hostujícího oddílu. 
 

                                                Oddíl Vodňany - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

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

      některých změn v zápise rozhodčího po jeho uzavření příslušným vedoucím mužstva.   

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

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

Utkání 13. kola KP st. a ml. žáků   

        Třeboň / Milevsko (Neděle 3.11.2019 – 10,00 + 11,45 hod.) se hraje na hřišti v Břilicích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK provedla nařízení začátku utkání : 

Utkání 1. kola I.A mužů sk.“A“   

                             Lhenice / Velešín (Sobota 9.11.2019) se sehraje již od 10,30 hod. 

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

 

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  
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Procesního řádu FAČR a  musí se uhradit před podáním odvolání  
 

 

 

 

                                                                                                    Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 

 


