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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 12. 3. 2020 

 

      Zápis č. 22/19-20 ze schůze STK KFS Jč. kraje 
                                 dne 12. 3. 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mistrovské soutěže : 
 

        STK vzala na vědomí závazné rozhodnutí VV FAČR ze dne 10.3.2020 ohledně pořádání fotbalových 

soutěží v rámci FAČR. 

        STK rozeslala toto níže uvedené rozhodnutí v úterý 10.3.2020 emailem (v 12,03 hod.) všem oddílům 

KFS a všem OFS. 
 

VV FAČR vydává na základě úterního zasedání Bezpečnostní rady státu (10. 3. 2020), 
následující rozhodnutí: 
Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší a pořadatel utkání 
(domácí klub), je povinen 
zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob. 
 

        STK KFS proto důrazně upozorňuje domácí (pořadatelské) oddíly v soutěží KFS na nutnost 

přesného dodržování tohoto závazného rozhodnutí VV FAČR. 

        O ukončení platnosti tohoto závazného rozhodnutí FAČR budou oddíly obratem informovány. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

        STK KFS rozhodla, že v souvislosti s posledním rozhodnutím VV FAČR, budou rovněž soutěžní  

utkání v rámci  Jč. KFS zahajována bez nástupu a podání ruky družstev. Losování proběhne 

standardním způsobem pouze za účasti asistentů a kapitánů.  

        STK ukládá oddílům přesné dodržení tohoto prozatímního pravidla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

        STK ještě naposledy 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) 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
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             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 ještě naposledy 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 provedla kontrolu soupisek KPM. 

     STK při této kontrole zjistila, že do systému do doby kontroly STK (12.3.2020 - 13,00 hod.) nevložil 

soupisku tento oddíl KP mužů:   
 

                                             Oddíl Lažiště * pokuta 400 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílu Lažiště aby vložil obratem soupisku mužů do systému.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK upozorňuje, že na zasedání STK 18. 3. 2020 provede kontrolu soupisek oddílů hrajících  

I.A tř. mužů, I.B tř. mužů a KP žáků.  

      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). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       STK rovněž upozorňuje oddíly, že soupisku musí  předložit (zaslat emailem) i oddíly, které  

 startují v tzv. „společenství“  družstev a které mají v nižších soutěžích ještě další družstvo.  

Na soupisce „společenství“ musí  být uvedeni hráči obou oddílů v počtu dle odstavce 3 čl. 12 RS, přičemž  

minimální počet  hráčů jednoho oddílu  jsou tři !!  

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

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), pro soutěže  I.A + I.B mužů a KP 

žáků termín (3.3.2020), pro KP dorostu,  I.A dorostu sk.“A+C a I.A žáků termín (11.3.2020) již uplynul,   

pro I.A dorostu sk.“B platí termín 18.3.2020.  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 dohodu oddílů na změnu termínů (mimo ÚT) mistrovského utkání takto :  

** I.A tř. dorostu sk.“C * Sepekov+Milevsko“B / Jistebnice se hraje v Pátek 5.6.2020 od 17,00 hod. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Různé : 
 

     STK vzala na vědomí vydanou TL soutěží ŘKČ pro podzim 2020. 

     STK zpracovala na základě vydané TL ŘKČ pracovní návrh TL soutěží KFS pro podzim 2020. 

Připomínky k tomuto pracovnímu návrhu STK mohou oddíly zaslat emailem na KFS do 17.3.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       STK vzala na vědomí email oddílu TJ Sokol Neplachov o změně kombinace domácí sady dresů pro 

domácí jarní mistrovská utkání IB mužů  

     Nová domácí kombinace : dres žlutý s černým lemováním /  trenýrky černé  /  stulpny žluté  
 

       STK žádá všechny oddíly I.B mužů sk.„D“ mužů, aby uvedenou změnu vzaly na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       STK upozorňuje oddíly mužů, že pro jarní část sezóny 2019/2020 již dle čl.14/3 RS termín pro 

změnu barvy mužů již uplynul. 
 

       STK proto nebude projednávat žádné došlé žádosti ohledně změny barvy dresů 

       Platné barvy dresů pro jaro jsou uvedeny v příloze. 
 

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

 

Proti  rozhodnut í  STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení 

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

Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 

 

 

Příloha : 

Pracovní návrh TL STK na podzim 2020 

Platné barvy dresů v soutěžích mužů pro jaro 2020 


