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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 13. 11. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

         Zápis č. 17/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 13. 11. 2019 
   

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (14. kolo)                         -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (1. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (1. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (1. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (1. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (1. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (1. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (12. kolo)                     -  schváleno   

I.A dorostu sk.“A“ (1. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“C“ (1. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (1. kolo)                            -  schváleno 

I.A žáků sk.“A“ (1. kolo)                -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (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 9. – 10. 11. 2019 a zjistila tyto závady nebo nedostatky 

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

**  Dražice / Táborsko „B – bez času a skóre – dodáno ze záznamu. Nahlášeno HP po utkání, že  

      z důvodu poruchy internetu bude zápas dodán na TVCOM dodatečně. 

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

**  Rudolfov / Třeboň  

       Nahlášeno HP po utkání, že z důvodu poruchy internetu nebyl téměř celý první poločas vysílán. Na  

       web TVCOM byl dodatečně kompletní zápas dodán. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 9. – 10.11.2019 a  

zjistila tyto závady a nedostatky v utkáních tohoto kola.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

**  Meteor Tábor / N. Včelnice  

       Do zahájení zasedání STK (středa 13.11.2019 – 10,00 hod.) nebyl záznam utkání vložen na 

předepsané úložiště vložen. Žádné zdůvodnění oddíl Meteor Tábor do zasedání STK nezaslal.   

                                                                                             -STK konstatovala nerespektování RS čl. 9b/1  
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                                                                      -2- 
 
 

                                                   Met. Tábor - pokuta – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

 

                              -STK ukládá oddílu Met. Tábor nahrát do 16.11.2019 kompletní záznam na úložiště 

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

       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). 

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

Řešení podaného protestu : 
 

    STK zahájila projednání podaného protestu oddílu TJ Blatná (utkání mužů ČK / Blatná). 

     STK konstatovala, že protest je podán z důvodu dvou situací na HP a také proti popisu přestupku 

jejich vyloučeného hráče Motyky Lukáše (ID 94051972). 

     STK zaslala dne 12.11.2019 oddílu Blatná výzvu k odstranění vad protestu - podaný protest nesplňuje 

náležitosti paragrafu 26/4 b, c, d Procesního řádu FAČR.  

     STK předává protest KRaD se žádostí o vyjádření k prvním dvěma bodům.  

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

k řešení DK 

     STK dokončí projednání protestu po obdržení odstranění vad protestu a také po obdržení stanoviska 

KRaD a rozhodnutí DK. 

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Rudolfov / Třeboň –  dle zápisu rozhodčího a zprávy DS byl začátek zápasu posunut o  

     15 minut z důvodu husté mlhy a špatné viditelnosti v čase ÚT. 

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

** KP mužů * Olešník / Čimelice –  dle zápisu rozhodčího a zprávy DS nahlásil HP před utkáním, že je  

      nefunkční časomíra. 

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

** I.A mužů sk. „B“ * Veselí / Nemanice –  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 Hoška Jana k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk. „B“ * Loko ČB / Chýnov –  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 Vítka Mirosl.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk. „A“ * Zl.Koruna / K.Újezd –  dle zápisu rozhodčího na utkání nebyl delegován AR2  

      z OFS ČK a byl nahrazen laikem. 

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

** I.B mužů sk. „B“ * Vacov / Volyně –  dle zápisu rozhodčího na utkání nebyl delegován AR2  

      z OFS PT a byl nahrazen přítomným kvalifikovaným rozhodčím (Raba Zdeněk) z OFS ST. 

                                                                                                                  - STK bere informaci na vědomí  

     Dále v zápisu rozhodčího je uvedeno, že vyloučený hráč hostů (Škopek Tomáš) při odchodu z hrací  

     plochy udeřil hlavou do brady vedoucího domácích  

                                                                                                  - STK předává tuto informaci k řešení DK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk. „C“ * Hradiště / Chotoviny –  dle zápisu rozhodčího byla v utkání vyloučena z lavičky  

     náhradníků osoba, která byla označena jako asistent trenéra za hrubé urážky rozhodčího a AR1. Po  

     skončení utkání bylo zjištěno, že tato osoba není ani jedním, v zápise uvedeným asistentem. Vedoucí  
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     hostů odmítl sdělit po utkání jméno vykázaného funkcionáře s tím, že jej nezná. Přitom vykázaný  

     funkcionář  byl řádně označen visačkou jako as. trenéra a normálně komunikoval – STK proto  

     konstatovala, že na lavičce hostů byla osoba neuvedená v zápise o utkání.  

     Rozhodčí v souladu s předpisy proto zapsal udělenou ČK vedoucímu družstva (Cetlovský Petr – ID  

     71061011).  

     Do zahájení schůze STK oddíl Chotoviny nezaslal ani přes žádost sekr. KFS upřesnění jména  

     vykázaného funkcionáře.   

                                                                             - STK předává vedoucího Cetlovského P. k řešení DK 

                                                                  - STK předává oddíl Chotoviny za hrubé porušení SŘ § 53/2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk. „C“ * Kluky / Březnice –  dle zápisu rozhodčího na utkání nebyl delegován AR2  

      z OFS PI a byl nahrazen laikem. 

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

** I.B mužů sk. „D“ * Studená / Lomnice – 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 Jana k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A ml. žáků„B“ * spol. Netolice + Chelčice / spol. Vacov + Čkyně – v zápisu rozhodčího je  

    uvedeno, že hostující oddíl měl dresy podobné barvy jako domácí. Domácí oddíl se odmítal převléci,  

     nakonec situaci vyřešil navlečením žlutých průhledných rozlišováků přes svoje dresy, začátek zápasu  

     nebyl opožděn. 

            -  STK upozorňuje domácí oddíl, že v soutěžích mládeže KFS plně platí PF – pravidlo 4 –   

                                                          odsek 4.2 a bylo proto povinností domácího oddílu se převléci. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

STK vzala na vědomí, že v níže uvedených utkáních I.A ml. žáků sk.“A“ nemohl být delegován rozhodčí  

     z důvodu velkého souběhu zápasů v sobotním 9.11.2019) termín posledního kola. 

STK děkuje všem oddílům ze zajištění rozhodčího laika a řádné odehrání sehrání utkání ml. žáků : 

                                              Veselí / spol. Lomnice+Ševětín 

                                                     Rudolfov / Slavia ČB 

                                                      Soběslav / Ml. Vožice 

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

Různé :  
 

   STK obdržela vyjádření  servisní organizace ohledně poškozené kamery zapůjčené oddílu Vimperk. 

Dle jejich vyjádření je kamera v důsledku pádu nenávratně poškozena (vnitřní elektronika + čtečka SD) a 

je tudíž neopravitelná. 

   STK sděluje tuto informaci oddílu Vimperk s tím, že si musí oddíl zajistit pro natáčení domácích 

zápasů vlastní kameru 

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

 

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 

 


