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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 6. 11. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

         Zápis č. 16/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 6. 11. 2019 
   

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (13. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (13. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (13. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (13. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (13. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (13. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (13. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (11. kolo)                       -  schváleno   

I.A dorostu sk.“A“ (11. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (dohrávka 1. kola) -  schváleno  

I.A dorostu sk.“C“ (11. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (13. kolo)                            -  schváleno 

I.A žáků sk.“A“ (11. kolo)                -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (11. kolo)                -  schváleno   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

KRaD , ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 2. – 3. 11. 2019 a zjistila tyto závady nebo nedostatky 

v utkáních tohoto kola.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** So. Sez. Ústí / Dražice – po I. poločase do odchodu hráčů z HP okamžitě vložena výsledková tabule  

     (opakovaná závada).                      - STK toto považuje za opakované nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                   Sokol Sez. Ústí - pokuta – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** Rudolfov / Olešník – na začátku utkání cca 25-30 sekund zaseknutý obraz (nahlášeno po utkání HP  

     rozhodčímu a DS)                                                                                                      STK bere na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Strakonice / Čimelice – v průběhu přestávky vypadl internet a než se opětovně podařilo spojení  

      navázat, není natočeno cca 30-35 sekund začátku II. poločasu. 

      (nahlášeno po utkání HP rozhodčímu a  DS)                                                           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 provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 2. – 3.11.2019 a  

nezjistila žádné závady nebo nedostatky v utkání tohoto kola.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       STK stále 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). 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** I.A mužů sk. „A“ * Planá ( ČB ) / Vimperk –  dle zápisu rozhodčího z důvodu poruchy IS systému  

     byl zápis zahájen opožděně                                            - STK bere vysvětlení rozhodčího na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „A“ * Dříteň / Frymburk –  dle zápisu rozhodčího bylo utkání zahájeno opožděně         

     (v závěru čekací doby - 14:18 hod.) pro pozdní příjezd HR a AR1 z předchozího zápasu. Zdržení  

     rozhodčích zavinilo poškození pneu a její výměna na cestě do Dřítně. Pozdní příjezd byl obsazovacímu  

     úseku KRaD řádně a včas rozhodčím nahlášen.             - STK bere vysvětlení rozhodčích na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „B“ * Strunkovice / Stachy –  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 Kabeleho T. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „B“ * Prachatice“B / Čkyně –  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 Syrovátku J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „C“ * Sepekov / Ml. Vožice –  dle zápisu rozhodčího se utkání nedostavil  

     delegovanýAR2 z OFS Písek (dle podkladů STK Junek) a byl nahrazen laikem. 

                                                     - STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KR OFS Písek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „D“ * Neplachov / Mladé –  v zápise rozhodčího je uveden jako trenér domácích  

    Brozman Tomáš – ID 10090013 !!. Toto ID ale náleží mladému hráči Brozmanovi Tomášovi z oddílu  

    SK Mladé.                                                               - STK považuje toto za závažný nedostatek v zápise   
 

                                               Oddíl Neplachov - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

                                                                      - STK předává rozhodčího Černého Jana k řešení  KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. dorostu * Č. Krumlov / spol. Čt. Dvory + Rudolfov – v zápise rozhodčího není uveden  

     žádný asistent rozhodčího č. 1 – bez zdůvodnění domácího oddílu a rozhodčího. 

                                      - STK konstatovala porušení Pravidel Fotbalu – pravidlo VI – rozhodnutí 6.1   
 

                                               Oddíl Č. Krumlov - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                                                                         - STK předává rozhodčího Krauskopfa J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk. „C“ * spol. Veselí+Týn / Větrovy –  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 Klátila M. k řešení KRaD                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk.“C“ * spol. Sepekov+Milevsko B  / spol. N.Bystřice+Slavonice – zápis nebyl  

    potvrzen vedoucím domácího ani hostujícího mužstva. Rozhodčí v zápise žádný důvod nepotvrzení  

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

                                               Oddíl Sepekov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
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                                               Oddíl N. Bystřice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

                                                                         - STK předává rozhodčího Makovičku st. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP mladších žáků * spol. Met. Tábor + Větrovy / Kaplice – zápis nebyl potvrzen vedoucím  

     domácího mužstva. Dle sdělení rozhodčího se domácí vedoucí k potvrzení zápisu nedostavil – důvod  

     tohoto nedostavení nebyl rozhodčímu sdělen. 

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

                                               Oddíl Meteor Tábor - 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  

      změn v zápise rozhodčího po jeho uzavření příslušným vedoucím mužstva.   

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK schválila došlé žádosti na změnu hřiště (beze změny termínu) : 
 

Utkání 12. kola KP st. a ml. dorostu   

        Hradiště / Vimperk (Sobota 9.11.2019 – 10,00 + 12,15 hod.) se hraje na hřišti UMT Písek 
 

Utkání 1. kola I.A dorostu sk.“C“   

spol.Kunžak+Studená /spol. Sepekov+Milevsko“B (So 9.11.19–10,00 hod.) se hraje na hř. ve Studené 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK schválila dohodu (ze dne 3.11.2019) na změnu termínu mistrovského utkání dorostu 

Utkání 1. kola  I.A dorostu  sk.“C“   

            Větrovy / Ml. Vožice se sehraje v Sobotu 9.11.2019 od 9:30 hod. na hř. ve Větrovech 
 

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratším než 10 dnů    

před stanoveným termínem uhradí                       

                                                     Větrovy -  1.000, -  Kč  

                              Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

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

Různé :  
 

   STK projednala došlá vyjádření oddílů Netolice a Sedlec. 

   STK vzala na vědomí dohodu těchto oddílů o úhradě a náhradu vzniklé škody (poškozená židle – viz  

minulý zápis STK) 

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

 

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 

 


