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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 26. 8. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  3/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 26. 8. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (1. 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 (1. kolo)                       -  schváleno  

KP žáků (1. kolo)                            -  schváleno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK projednala email oddílu Sokol Bělčice se sdělením, že vzhledem k nedostatečnému počtu hráčů 

odhlašují družstvo (společenství Bělčice+ Kasejovice) dorostu ze soutěže I.A třídy dorostu “B“. 
 

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

Bělčice+Kasejovice mají vždy volno. 
 

     STK KFS v souladu s RS uděluje oddílu Sokol Bělčice 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 22. 9. 2020. 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.          

   

 

Kontrola natáčení mistrovských zápasů 
 

      STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy 

KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 22. – 23. 8. 2020  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Dražice / Blatná – mírně trhaný obraz po celou dobu, po I. a II. poločase do odchodu hráčů vložena  

      výsledková tabule. 

                - STK doporučuje oddílu Dražice si do příštího vysílání zajistit seřízení kamery a ev. připojení 

                                                 - STK považuje druhou část zjištěné závady za nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                      Dražice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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** Třeboň / Č. Krumlov – nesledován odchod hráčů a rozhodčích z HP po skončení zápasu.  ihned    

     vložena výsledková tabule 

                                                                                       - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                       Třeboň - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** Rudolfov – So. Sez. Ústí – výpadky obrazu v I. poločase (poločas pouze 36. min.) – nekompletnost  

     záznamu nebyla nahlášena po skončení utkání rozhodčímu ani DS 

                                                                                       - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/4 

                                                   Rudolfov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** Protivín / Strakonice – od 27 min. přenosu trhaný obraz, taktéž ve druhém poločase 

      - STK doporučuje oddílu Protivín si do příštího vysílání zajistit seřízení kamery a ev. připojení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Osek / Táborsko“B – Po utkání oddíl nahlásil poruchu přenosu v I. poločase. Celé utkání dodatečně  

      kompletně vloženo na TVCOM dodatečně ze záznamu. 

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

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  IAM ze dne 22 - 23. 8. 2019 a zjistila 

tyto závady u vložených záznamů tohoto kola: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

**  Loko ČB / Chýnov – nesledován odchod hráčů a rozhodčích z HP po skončení I. poločasu, chybí  

      zahájení II. poločasu. – nekompletnost záznamu nebyla nahlášena po skončení utkání rozhodčímu. 

                                                                                       - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/3 
 

                                                    Loko ČB - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

***  Strunkovice / Velešín  –  zaznam dodán včas na úložiště, ale v šesti souborech.  Oddíl  Strunkovice  

        nespojil svoje natočené soubory v programu MP4 joiner dle zaslaných pokynů.  

     - STK ukládá oddílu Strunkovice, aby od dalšího přenosu před uložením vždy provedl   spojení  

      souborů. V případě nejasností doporučujeme oddílu projednat postup při spojování souborů   s  

      odborným  specialistou KFS p. Tupým P.(777206048)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

***  Slavia / Kovářov  –  chybí cca 1-2 min. prvního poločasu. Vše bylo řádně nahlášeno rozhodčímu po  

        utkání – z důvodu poruchy kamery byl záznam natáčen od cca 2. min. zápasu 

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

       STK upozorňuje oddíly 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 hlavně po skončení utkání 

výsledkovou tabuli vždy až po odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy (viz RS čl.9a/2).     

       STK rovněž upozorňuje oddíly KP + I.A mužů, že v případě, kdy utkání nebude vysíláno on-line  

(KPM) nebo záznam z utkání nebude natočen kompletní, je povinností oddílu toto sdělit po utkání 

rozhodčímu (DS) a následně do 24. hod. písemně na KFS sdělit důvod (viz RS čl.9b/3+6).  

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Osek / Táborsko – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS byl v utkání vyloučen (po druhé 

ŽK) a následně vykázán z lavičky náhradníků asistent hostujícího družstva Vesecký Pavel (ID  
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950581297) za opakované nesportovní chování vůči rozhodčímu   

                                                                                   - STK předává as. trenéra Veseckého P. řešení DK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP mužů * Třeboň / Č. Krumlov – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS bylo utkání zahájeno  

     opožděně (o 10. min). z důvodu nedostatků a závad v dodaných povinných potvrzeních o  

     bezinfekčnosti.                                 - STK konstatuje nerespektování nařízení řídícího orgánu soutěže  

                                                Oddíl  Třeboň - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“A“ * D. Dvořiště / Lhenice  – v zápise rozhodčího je uvedeno, že se na utkání  

     nedostavil delegovaný AR2 z OFS ČK a musel být nahrazen domácím laikem. Dále zápis  

     rozhodčího nebyl v předepsané době uzavřen. Povinnost uzavření zápisu stanoví   Pravidla fotbalu –  

     pravidlo V. – výklad k pravidlu číslo 5.31 (str. 62 pravidel). 

                                                                            - STK předává rozhodčího Kovaříka Zd. k řešení KRaD   

                                                            - STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KR OFS ČK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * T. Sviny“B / Roudné“B –  zápis rozhodčího nebyl v předepsané době uzavřen. 

     Povinnost uzavření zápisu stanoví   Pravidla fotbalu - pravidlo V. – výklad k pravidlu číslo 5.31 (str.  

    62 pravidel).                                                      - STK předává rozhodčího Janíčka M. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Stachy / Osek –  zápis rozhodčího nebyl v předepsané době uzavřen. 

     Povinnost uzavření zápisu stanoví   Pravidla fotbalu - pravidlo V. – výklad k pravidlu číslo 5.31 (str.  

    62 pravidel).                                                     - STK předává rozhodčího Syrovátku J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Čkyně / Bavorov – v zápise rozhodčího a zprávy DS je uvedeno, že hostující oddíl  

     nerespektoval modrou barvu dresů domácích uvedených v RS. Domácí oddíl se následně převlékl  do  

     žlutých dresů, začátek utkání nebyl opožděn.    

                                                                                     - STK konstatuje hrubé nerespektování RS čl. 14/4. 

                                                  Oddíl  Bavorov - pokuta – 400,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** KP ml. žáků * Vimperk / Prachatice – dle zápisu rozhodčího byl v utkání vyloučen (po druhé ŽK) a 

následně vykázán z lavičky náhradníků trenér hostujícího družstva Klabouch Václav (ID 82090984) za 

opakované nesportovní chování vůči rozhodčímu                                                                                           

                                                                              - STK předává trenéra Klaboucha Václava řešení DK  

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 26.8.2020, jako řídící orgán soutěží, email KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení domácí karantény týmu mužů TJ Sedlec do termínu 5.9.2020. 

      STK proto následně odložila utkání mužů **  Chvalšiny / Sedlec  a  ** Sedlec / Loučovice.  
 

      STK žádá oddíly Chvalšiny, Loučovice a Sedlec, aby do 2.9.2020 předložily dohodu 

termín sehrání odložených zápasů. V případě nepředložení dohody budou termíny STK nařízeny. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila žádost oddílu Suchdol o schválení změny hřiště  (beze změny termínu) 

Utkání 2. kola I.B tř. sk.“D“  

           Suchdol / Třeboň“B se hraje (Ne 30.8.2020- 17,00 hod.) na hřišti č. 2 v Suchdole  

Utkání 2. kola I.A tř. st. žáků sk.“A“  

           Suchdol / Ševětín se hraje (Ne 30.8.2020- 10,00 hod.) na hřišti č. 2 v Suchdole  

Utkání 2. kola I.A tř. ml. žáků sk.“A“  

           Suchdol / Ševětín se hraje (Ne 30.8.2020- 11,45 hod.) na hřišti č. 2 v Suchdole  
 

    STK upozorňuje hostující oddíly, že kabiny na utkání jsou i pro hř. č. 2 na hlavním hřišti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    STK provedla opravu  chybně napsaného termínu dne z minulého zápisu. 
 

Utkání 13. kola I.B mužů sk.“B“   

         Volyně / Stř. Hoštice se sehraje v Sobotu 14.11.2020 od 13,30 hod. na hř. Dub u PT  

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

Kontrola soupisek : 
 

     STK provedla kontrolu soupisek I.A dorostu, I.A. žáků, KP starších přípravek a KP mladších 

přípravek a zjistila tyto nedostatky : 

     Chybí soupiska KP soupisky KP ml. přípravek oddílu SK Dynamo ČB akademie 
 

                                            Oddíl Dynamo ČB * pokuta 200 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddíl Dynamo ČB, aby vložil obratem soupisku mužů do systému. 

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

Kontrola počtu mládežnických družstev  : 
 

         STK provede kontrolu počtu mládežnických družstev na svém zasedání dne 16.9.2020 na základě 

kontroly rozehraných mládežnických soutěží ŘKČ a OFS. 

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

Různé :  
 

     STK projednala sdělení oddílu Blatná – v minulém zápise bylo zveřejněno chybné tel. číslo sekretáře 

jejich oddílu. Sekretář oddílu Linhart Petr má platné tel. číslo 724 043 151. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK upozorňuje oddíly hrající  soutěže mužů KFS na upřesnění střídání hráčů mužů. Dle RS čl. 14 je 

v soutěžích mužů povoleno 5 střídání hráčů bez jakéhokoliv omezení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK projednala sdělení oddílu H. Planá, že jejich zástupce Kostínek Petr se zúčastnil povinného 

semináře Covid-19* pořádaného KFS Jč. kraje dne 13.8.2020. Bohužel místo do prezenční listiny KFS se 

podepsal do prezenční listiny OFS Č. Krumlov. 

     STK prověřila toto tvrzení a po kontrole prez. listiny OFS ČK konstatovala účast zástupce oddílu H. 

Planá. 

     STK ruší oddílu H.Planá udělenou pokutu ze zápisu STK ze dne 20.8.2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

     STK projednala sdělení oddílu N. Ves u ČB, že jejich zástupce Kukačka Jiří se zúčastnil povinného 

semináře Covid-19* pořádaného KFS Jč. kraje dne 13.8.2020. Bohužel místo do prezenční listiny KFS se 

podepsal do prezenční listiny OFS Č. Budějovice. 

     STK prověřila toto tvrzení a po kontrole prez. listiny OFS ČB konstatovala účast zástupce oddílu 

Nová Ves u ČB. 

     STK ruší oddílu N. Ves udělenou pokutu ze zápisu STK ze dne 20.8.2020 

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

 

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 
 


