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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 1. 7. 2020 
 

      Zápis č. 1/20-21 ze schůze STK KFS Jč. kraje 
                                 dne 1. 7. 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Soutěže KFS 2020-2021 : 
 

     STK sděluje oddílům že : 

** dne 30.6.2020 se uskutečnil elektronickou formou Losovací aktiv STK KFS Jč. kraje 

** na webovou stránku soutěží Jihočeského kraje bylo zadáno oficiální rozlosování soutěží pro soutěžní  

      ročník 2020/2021 po provedených výměnách čísel po dohodě a souhlasu mezi oddíly 

      Do tohoto konečného rozlosování byly zahrnuty všechny změny vzniklé na základě dodatečných  

      odhlášení oddílů ze soutěží mužů a dorostu. 

      Oproti dnes ráno zaslanému konečnému rozlosování došlo k drobné změně u soutěže I.A dorostu  

      sk.“B, kdy č. 6 je volné a na č. 8 je oddíl Vacov. Žádáme oddíly I.A dorostu sk.“B, aby tuto změnu  

      vzaly na vědomí, na webu a v rozlosování je již umístěna správná verze.  

** na webovou stránku soutěží Jč. kraje byla rovněž vložena upravená TL soutěží KFS – podzim 2020 

** startovné za družstva mužů byla vložena na sběrné účty oddílů (v souladu s ustanovením SŘ) dne  

     30.6.2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK vzala na vědomí dodatečné přihlášení dvou oddílů (Dražice, Slavia ČB) do ČPM 

          V prvním kole ČP mužů se 16.8.2020 – 17,00 hod. utkání : 

                  Bavorov – Semice                                      Dražejov - Blatná  

                  Hrdějovice – Slavia ČB                             Met. Tábor - Dražice  
 

      Oddíly mají po dohodě možnost sehrát I. kolo ČPM od 12.8.do 26.8.2020. Dohodu zašlou oddíly    

emailem nejpozději do 2.8.2020  
 

     STK dále rozhodla, že vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášených oddílů se ČP dorostu  

v sezóně 2020/21 nehraje 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK upozorňuje oddíly Lom, Týn a Lhenice  na povinnost vrácení zapůjčené techniky pro nahrávání 

zápasů. Oddíl Týn obdrží po vrácení techniky I.A třídy nový „set“ pro KP. Termín vrácení techniky si 

oddíly dohodnou se sekr. KFS.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK žádá nové oddíly v soutěžích Jč. KFS (Borek, Bavorov, H. Ždár, Mokré, N. Hrady), že 

předepsané vesty pro pořadatelskou službu si mohou vyzvednout na sekr. KFS, Skuherského 14, ČB po 

předchozí domluvě se sekr. KFS (Eibl - 777268713).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

    STK schvaluje propozice XXV. ročníku fotbalového turnaje mužů „Poháru FC ZVVZ Milevsko a IX. 

ročníku „Memoriál Jardy Dědourka“, který pořádá dne 25.7.2020 oddíl FC ZVVZ Milevsko. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
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    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje přípravek U10, který pořádá dne 1.8.2020 oddíl SK Čtyři 

Dvory. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    STK schvaluje propozice fotbalového turnaje přípravek U12, který pořádá dne 2.8.2020 oddíl SK Čtyři 

Dvory. 

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

Proti rozhodnutí 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 


