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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 20. 8. 2020 
 

      Zápis č. 2/20-21 ze schůze STK KFS Jč. kraje 
                                 dne 20. 8. 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mistrovské soutěže: 
 

ČP mužů (1. kolo)                    -  schváleno Bavorov/Semice, Hrdějovice/Slavia ČB, Met. Tábor/Dražice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK projednala email oddílu FK Borek se sdělením, že vzhledem k nedostatečnému počtu hráčů 

odhlašují družstvo (společenství Borek+Nemanice) dorostu ze soutěže I.A třídy dorostu “A“. 
 

                       Rozlosování soutěže I.A dorostu sk.“A“ na webu již bylo opraveno, oddíly, které měly hrát se spol. 

Borek+Nemanice mají vždy volno. 
 

     STK KFS v souladu s RS uděluje oddílu FK Borek za vystoupení družstva ze soutěže po losovacím 

aktivu pokutu                       

                 ve výši 20.000 Kč (viz RS , příloha 9, bod g.- ostatní soutěže mládeže)  
 

        Tato mimořádná pokuta není zahrnuta do sběrné faktury a  oddíl ji uhradí převodním příkazem               

                           na účet KFS 158071829/0600, pod VS  3110711 do 15. 9. 2020. 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.          

 

Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK schválila došlé dohody oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů takto : 
 

** zápas 3. kola I.B mužů sk.“B“ –  

 Volyně / Kestřany se sehraje  

                jako Kestřany / Volyně  v Sobotu 5.9.2020 od 13,30 hod. na hřišti v Kestřanech  

** zápas 5. kola I.B mužů sk.“B“ –  

 Volyně / Prachatice se sehraje  

           jako Prachatice / Volyně v Sobotu 19.9.2020 od 14,00 hod. na hř. v Záblatí 

** zápas 7. kola I.B mužů sk.“B“ –  

 Volyně / Osek“B se sehraje  

           jako Osek“B / Volyně v Neděli 4.10.2020 od 15,00 hod. na hř. v Oseku 

** zápas 9. kola I.B mužů sk.“B“ –  

 Volyně / Stachy se sehraje  

           jako Stachy / Volyně v Sobotu 17.10.2020 od 15,00 hod. na hř. ve Stachách 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila včasné došlé dohody oddílů na změnu termínu mistr. zápasů takto : 

Utkání 1+2. kola KP st. a ml. přípravek   

 Prachatice / MAS Táborsko se dohraje v Ne 6.9.2020 od 15,00 + 16,30 hod. na hřišti v Prachaticích. 
 

Utkání 1+2. kola KP st. a ml. přípravek   

          JFA ČB / Veselí se dohraje v Ne 6.9.2020 od 9,30 + 11,00 hod. na hřišti Planá u ČB 
 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ odborné komise – STK, DK, KRaD         
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Utkání 7+8. kola KP st. a ml. přípravek   

 Dynamo ČB / Prachatice se sehraje v Pátek 2.10.2020 od 16,00 + 17,30 hod. na hřišti na Složišti ČB 
 

Utkání 11+12. kola KP st. a ml. přípravek   

 Dynamo ČB / Veselí se sehraje v Pátek 16.10.2020 od 16,30 + 18,00 hod. na hřišti na Složišti ČB 
 

Utkání 2. kola I.B mužů sk.“D   

         Neplachov / Třebětice se sehraje v Pátek 28.8.2020 od 18,00 hod. na hřišti v Neplachově 
 

Utkání 3. kola I.A mužů sk.“B   

           Čt. Dvory / Chýnov se sehraje v Pátek 4.9.2020 od 17,30 hod. na hřišti ve Čt. Dvorech 
 

Utkání 3. kola I.B mužů sk.“D   

           Ledenice / Lomnice se sehraje v Pátek 4.9.2020 od 18,00 hod. na hřišti v Ledenicích 
 

Utkání 6. kola KP st. a ml. žáků   

  Prachatice / Met. Tábor se předehr. ve Stř. 26.8.2020 od 16,30 + 18,15 hod. na hřišti v Prachaticích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou žádost na změnu hřiště z důvodu výstavby nových kabin 

Utkání 11. kola I.B mužů sk.“B“   

         Volyně / Cehnice se sehraje v Neděli 1.11.2020 od 14,00 hod. na hř. Dub u PT  
 

Utkání 13. kola I.B mužů sk.“B“   

         Volyně / Stř. Hoštice se sehraje v Sobotu 15.11.2020 od 13,30 hod. na hř. Dub u PT  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK schválila došlou dohodu (ze dne 16.8.2020) na změnu termínu mistrovského utkání mužů 

Utkání 2. kola KP mužů   

            Čimelice / Protivín se sehraje v Sobotu 29.8.2020 od 10,15 hod. na hřišti v Čimelicích   

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratším než 17 dnů před  

stanoveným termínem uhradí oddíl     

                                                        Čimelice -  500, -  Kč 

       Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

    STK provedla kontrolu hlášenek na první a druhé kolo KP přípravek hrané 30.8.2020. 

    STK zjistila, že hlášenky na první a druhé kolo zaslaly včas všechny pořádající oddíly. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK  upozorňuje, že na svém příštím zasedání STK dne 26.8.2020 provede kontrolu hlášenek na        

3. + 4. kolo KP přípravek hrané 13.9.2020.  
 

     STK  připomíná, že pro soutěže KP přípravek je nutno zaslat emailem STK a soupeři hlášenku 

nejpozději 25 dnů (viz RS čl. 28/8) před termínem konání příslušného dvojzápasu. 

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

Kontrola soupisek : 
 

     STK provedla na zasedání STK dne 20. 8. 2020 kontrolu soupisek oddílů hrajících KP mužů, IA 

mužů, IB mužů KP st a ml. dorostu a KP st. a mladších žáků. 

     Povinnost zhotovení a vložení soupisky mají oddíly, které v nižších soutěžích příslušné věkové 

kategorie mají ještě další družstva nebo družstvo. 
 

     STK při této kontrole zjistila, že do systému do doby kontroly STK (20.8.2020 - 9,00 hod.) a ani 

odeslání zápisu STK oddílům (20.8.2020 – 13,00 hod.) nevložil oddíl Semice   
 

                                             Oddíl Semice * pokuta 400 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

     STK upozorňuje oddíly mužů, že na zasedání STK dne 26. 8. 2020 provede kontrolu soupisek oddílů 

hrajících I.A dorostu, I.A žáků a KP st. + ml. přípravek 

     Povinnost zhotovení a vložení soupisky mají oddíly, které v nižších soutěžích příslušné věkové 

kategorie mají ještě další družstvo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     STK rovněž připomíná, že soupisku musí vyhotovit (+ 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 !!  

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

Různé :  
 

      STK projednala žádost oddílu Veselí /Luž. o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Elišky 

Zaňákové (ID 04041528) v soutěži I.A dorostu. Hráčka Zaňáková je řádně registrována v oddíle TJ 

Lokomotiva Veselí/Luž, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodičů. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2020/2021 start hráčky Elišky Zaňákové (nar. 2004) v soutěži I.A 

dorostu sk.“C“ v oddíle (společenství) Soběslav + Veselí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala žádost oddílu Veselí /Luž. o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Elišky 

Stropkové (ID 04110810) v soutěži I.A dorostu. Hráčka Stropková je řádně registrována v oddíle TJ 

Lokomotiva Veselí/Luž, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodiče. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2020/2021 start hráčky Elišky Stropkové (nar. 2004) v soutěži I.A 

dorostu sk.“C“ v oddíle (společenství) Soběslav + Veselí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK projednala žádost oddílu Veselí /Luž. o povolení výjimky a umožnění startu hráčky Karolíny 

Vaňkové (ID 04031282) v soutěži I.A dorostu. Hráčka Vaňková je řádně registrována v oddíle TJ 

Lokomotiva Veselí/Luž, k žádosti oddílu je připojen kladný souhlas rodiče. 
 

      STK schvaluje v sezóně 2020/2021 start hráčky Karolíny Vaňkové (nar. 2004) v soutěži I.A 

dorostu sk.“C“ v oddíle (společenství) Soběslav + Veselí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK opakovaně žádá nové oddíly v soutěžích Jč. KFS (Bavorov, 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 na základě pověření VV provedla vyhodnocení aktivu VV KFS s oddíly hrající v sezóně 

2020/2021 soutěže rámci Jč. kraje. Seminář byl zaměřen z důvodu vydání nových předpisů  proti šíření 

nemoci Covid-19. V rámci tohoto semináře byla rovněž podána informace o změnách předpisů a pravidel. 

     STK konstatovala velmi dobrou účast pozvaných oddílů krajských soutěží. 

     STK vzala na vědomí, že seminář byl pro oddíly hrající soutěže KFS povinný. 

     STK se seznámila s písemně došlými omluvami oddílů zaslaných před konáním aktivu.   
 

 STK považuje neúčast oddílů bez omluvy za hrubé nerespektování nař. řídícího orgánu soutěží a VV. 
 

 

 

                                    Oddíl  Cehnice                      - pokuta – 1.000,-  Kč   

                                    Oddíl  Slavie Č. Budějovice - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  H. Planá                     - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                    Oddíl  Chotoviny                  - pokuta – 1.000,- Kč    

                                    Oddíl  J. Hradec                   - pokuta –  1.000,- Kč    
 
 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec k. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

STK považuje neúčast oddílů s omluvou za závažné nerespektování nař. řídícího orgánu soutěží a VV. 

                                    Oddíl  Sokol Sez. Ústí           - pokuta – 300,-  Kč   

                                    Oddíl  Rudolfov                     - pokuta – 300,- Kč    

                                    Oddíl  N. Ves u ČB                - pokuta–  300,-  Kč 

                                    Oddíl  N. Včelnice                  - pokuta – 300,-  Kč 

                                    Oddíl  Kestřany                     - pokuta – 300,- Kč    

                                    Oddíl  Kunžak                       - pokuta – 300,- Kč    

                                    Oddíl  Frymburk                  - pokuta –  300,- Kč    
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                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec k. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK vzala na vědomí sdělení oddílu Kaplice ohledně personální změny ve vedení fotbalového klubu. 

Novým předsedou fotbalového oddílu je nyní Kučera Jaroslav, tel. 724 979 430, email kucera@fesl.cz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK vzala na vědomí sdělení oddílu Blatná ohledně personálních změn ve vedení fotbalového klubu. 

Novým předsedou fotbalového oddílu se stal Mašek Pavel (tel. 724207105) a místopředsedou Krátký 

Pavel (tel. nesdělen).  

Sekretářem nadále zůstává Linhart Petr tel. 605 790 782, email. tjblatnafotbal@seznam.cz.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK schválila (dne 20.7.2020) propozice turnaje mužů „Memoriál bratří Hauserů“, který pořádal oddíl 

TJ Dříteň dne 25.7.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK schválila (dne 10.7.2020) propozice turnaje mužů „Memoriál Jardy Hromádky“, který pořádal 

oddíl FK Boršov dne 25.7.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK schválila (dne 15.7.2020) propozice turnaje dorostu „Memoriál Martina Kvapila“, který pořádal 

oddíl FK Vodňany dne 25.7.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK schválila (dne 3.8.2020) propozice turnaje mužů „O pohár starosty obce“, který pořádal oddíl SK 

Planá dne  8.8.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK schválila (dne 21.7.2020) propozice turnaje dorostu „Memoriál Jana Tlačila“, který pořádal oddíl 

TJ Slovan Břilice dne  8.8.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK schválila (dne 13.8.2020) propozice V. ročníku turnaje starších přípravek, který pořádal oddíl FK 

Vodňany dne  15.8.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK vzala na vědomí propozice oddílu turnaje mladších přípravek „O pohár starosty města Chýnov“, 

který pořádal oddíl FC Chýnov pro kategorii mladších přípravek dne 15.8.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK vzala na vědomí propozice turnaje starších žáků, který pořádá oddíl FK Dolní Dvořiště ve dnech 

27 a 28.9.2020. 

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

 

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 

mailto:kucera@fesl.cz

