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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 4. 3. 2020 

 

      Zápis č. 21/19-20 ze schůze STK KFS Jč. kraje 
                                 dne 4.3.2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mistrovské soutěže : 
 

 

        STK upozorňuje oddíly hrající soutěž KP dorostu, že nástavbová část o umístění v soutěži KPD se 

hraje takto :   

             So 6.6.2020 – 10,00 hod. se utkají ve skupině o 1.- 4. místo 

                                       ** První z tabulky KPD  / čtvrtý z tabulky KPD (zápas A1) 

                                       ** Druhý z tabulky KPD / třetí z tabulky KPD  (zápas A2) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. vítěz zápasu A1 / vítěz zápasu A2  (o 1.- 2. místo) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. por. zápasu A2 / por. zápasu A1  (o 3.- 4. místo) 
  

             So 6.6.2020 – 10,00 hod. se utkají ve skupině o 5.- 8. místo 

                                       ** Pátý z tabulky KPD  / osmý z tabulky KPD (zápas B1) 

                                       ** Šestý z tabulky KPD / sedmý z tabulky KPD  (zápas B2) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. vítěz zápasu B1 / vítěz zápasu B2  (o 5.- 6. místo) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. por. zápasu B2 / por. zápasu B1  (o 7.- 8. místo) 
 

             So 6.6.2020 – 10,00 hod. se utkají ve skupině o 9.- 12. místo 

                                       ** Devátý z tabulky KPD  / dvanáctý z tabulky KPD (zápas C1) 

                                       ** Desátý z tabulky KPD / jedenáctý z tabulky KPD  (zápas C2) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. vítěz zápasu C1 / vítěz zápasu C2  (o 9.- 10. místo) 

             So 13.6.2020 – 10,00 hod. por. zápasu C2 / por. zápasu C1  (o 11.- 12. místo) 
 

       Zápasy nástavbové části hraje pouze starší dorost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

        STK upozorňuje oddíly hrající soutěže I.A žáků, že nástavbová část  o vítěze soutěže I.A starších 

žáků se hraje takto :   

             Ne 7.6.2020 – 10,00 hod. se hraje semifinále č . 1   (Vítěz sk. „A“ /druhý ze skupiny „B )  

             Ne 7.6.2020 – 10,00 hod. se hraje semifinále č . 2   (Vítěz sk. „B“ /druhý ze skupiny „A )  

             Ne 14.6.2020 – 10,00 hod. vítěz semifinále č. 1 / vítěz semifinále č. 2 
 

       Zápasy výše uvedené nástavbové části hrají pouze starší žáci 

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

Kontrola soupisek : 
 

     STK upozorňuje, že na zasedání STK (mimořádně ve čtvrtek) 13. 3. 2020 provede kontrolu soupisek 

oddílů hrajících KP mužů  

      STK připomíná všem oddílům, že soupisky po vložení do systému není nutno následně zasílat na 

STK (pouze v případě požadavku na změnu soupisky po jejím vložení). 
 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
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     STK rovněž upozorňuje, že není nutno zasílat ani soupisky družstev hrající vyšší soutěže – STK si 

tyto soupisky ze systému “vytáhne“. 

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

Změna termínů (hřišť :  
 

      STK upozorňuje oddíly na termíny uzávěrek hlášenek na jaro 2020. Dle rozhodnutí řídícího orgánu 

soutěží, oddíly bez souhlasu soupeře si mohou provést v IS systému změnu oproti platnému termínu 

v RS nejpozději do určeného termínu. U KP mužů termín (25.2.2020) a pro soutěže  I.A + I.B mužů a KP 

žáků termín (3.3.2020 - viz email KFS 8.1.2020) již uplynul, u KP dorostu,  I.A dorostu sk.“A+C a I.A 

žáků je stanoven termín 10.3.2020,  pro I.A dorostu sk.“B platí termín 17.3.2020.  Připomínáme, že je 

však vždy nutno ale dodržet podmínky stanovené v RS (mládež So 10,00 hod. , nováčci I.A + I.B tříd. 

v So hrát nejpozději -3,5 hod. před ÚT). 

Pro soutěže KP přípravek je nutno zaslat emailem STK a soupeřům hlášenku nejpozději 25 dnů před 

termínem konání příslušného miniturnaje. 

      STK rovněž připomíná, že vždy v případě požadavku na sehrání mistrovského utkání  mimo termín 

určený (So + Ne) v TL je nutný v každém případě doložit (přes IS systém) souhlas soupeře !!  
 

      STK dále upozorňuje oddíly, že změny termínu zápasů (po uplynutí výše uvedených termínů), je  

nutno provádět pouze dohodou. STK doporučuje plně využívat IS systém, ve kterém  domácí oddíl 

elektronicky umístí žádost o změnu a hostující oddíl žádost elektronicky potvrdí. Po tomto souhlasu bude 

změna termínu následně STK převedena do systému.  

       Změnu hřiště  je ale nutno nahlásit  stále  pouze prostřednictvím emailu. Provedení změny hřiště (beze 

změny termínu) je  vždy zdarma  a hostující oddíl musí vždy tuto změnu (nahlášenou min. 24 hod. před 

utkáním), akceptovat.  Tyto změny hřiště ale nutno stále nahlásit (KFS a soupeři) emailem, STK navíc 

doporučuje pořádajícímu oddílu toto sdělit ještě navíc telefonicky. 
 

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

     STK schválila dohody oddílů na změny termínů (mimo ÚT) mistrovských utkání takto :  

** KP M * Čimelice / Č. Krumlov se hraje ve Středu 6.5.2020 od 18,00 hod. 

** I.A tř. sk.“A * Vodňany / Planá u ČB se hraje v Pátek 10.4.2020 od 16,30 hod. 

                         * Čt. Dvory / Planá u ČB se hraje v Pátek 8.5.2020 od 17,00 hod. 

** I.A tř. sk.“B * Ševětín / Dačice se hraje v Pátek 8.5.2020 od 17,00 hod. 

** I.A tř. dorostu sk.“B * Vacov / Vl. Březí se hraje v Pátek 29.5.2020 od 16,30 hod. 

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

Různé : 
 

       STK vzala na vědomí email oddílu Sokol Sezimovo Ústí o změně kombinace domácí sady dresů pro 

domácí jarní mistrovská utkání KP mužů.  

     Nová domácí kombinace : dres modrý /  trenýrky modré  /  stulpny bílé  
 

       STK žádá všechny oddíly KP mužů, aby uvedenou změnu vzaly na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       STK vzala na vědomí email oddílu TJ Šumavan Vimperk o změně kombinace domácí sady dresů pro 

domácí jarní mistrovská utkání IA mužů.  

     Nová domácí kombinace : dres žlutý /  trenýrky modré  /  stulpny žluté  
 

       STK žádá všechny oddíly I.A třídy sk. A“ mužů, aby uvedenou změnu vzaly na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       STK upozorňuje oddíly mužů, že rovněž pro jarní část sezóny 2019/2020 nadále platí plně článek 

14/3 RS 
  Ve všech soutěžích mužů KFS Jč. kraje platí také v sezóně 2019/2020, že hostující družstvo musí respektovat  

   tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak je uvedeno v RS. Dresy hostujících družstev musí být zřetelně  

   odlišné od nahlášené barvy domácího oddílu. Nedodržení tohoto ustanovení hostujícím družstvem bude bráno  

   jako hrubé nerespektování RS. V případě, že domácí oddíl by chtěl nastoupit v jiné odlišné sadě, toto včas (min.  

   3 dny před utkáním)‚ oznámí hostujícímu oddílu.                               

       Změnu barvy dresů uvedených v RS pro jarní část může oddíl uplatnit nejpozději do 5 dnů 

před zahájením příslušné jarní soutěže. 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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    STK vzala na vědomí změnu předsedy SKP České Budějovice. Od 1.1.2020 je novým předsedou 

oddílu ing. Jan Frantík – tel 737 203 934, email: jan.frantik.ep@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

    STK vzala na vědomí změnu sekretáře (org. pracovníka) oddílu TJ Sokol Kamenný Újezd. Novým 

sekretářem oddílu se stal p. Milan Svobodný - tel. 725787054, email: Milan.Svobodny@mondigroup.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

    STK vzala na vědomí změnu tel. čísla předsedy TJ Sokol Sepekov. Tel. spojení na předsedu Sepekova 

ing. Ladislava Bolka je nyní 704 917 748 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK vzala na vědomí zaslanou atestaci hřiště UMT TJ Malše Roudné, s platností UMT do 1.2.2022  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK vzala na vědomí zaslanou atestaci hřiště UMT TJ Blatná, s platností UMT do 10.10.2022  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK vzala na vědomí zaslanou atestaci hřiště UMT FC MAS Táborsko, s platností UMT Soukeník do 

24.2.2021  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

    STK provedla kontrolu platnosti atestů UMT v Jč. kraji. Dle webu KSHP.cz nemají platný atest UMT 

ČK, UMT Kvapil Tábor (UMT zrušena a nahrazena trávou), UMT ZŠ Národní Prachatice a UMT H. Ždár 

JH. Na žádné této hrací ploše se nehrají mistrovské soutěže KFS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK vzala na vědomí sdělení VV FAČR (z 4.2.2020) o změna názvu oddílu ID 3160281 FC Westra 

Sousedovice na FC ZNAKON Sousedovice. ID číslo oddílu se nemění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK projednala došlé propozice turnajů mužů, propozice byly sekr. KFS průběžně schváleny. 

     STK vzala na vědomí schválení : 

* Propozice XII. Ročníku turnaje mužů „Hlubocká zimní liga 2020 (1.2.- 1.3.2020) 
 

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

 

Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení 

zápisu k ORK KFS Jč.kraje.  Poplatek za odvolání stanoví příloh a č. 1 

Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 
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