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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 2. 9. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  4/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 2. 9. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (2. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (2. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (2. kolo)              -  schváleno mimo Chvalšiny/Sedlec (odloženo)  

I.B mužů sk.“B“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (2. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (2. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (2. kolo)                       -  schváleno  

I.A dorostu sk.“A“ (2. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (2. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (2. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (2. kolo)                            -  schváleno včetně předehr. SŽ + MŽ 6. kola Prachatice/Met. Tábor 

I.A žáků sk.“A“ (2. kolo)               -  schváleno mimo MŽ Suchdol / spol. Ševětín+ JFA (nesehráno !)  

I.A žáků sk.“B“ (2. kolo)                -  schváleno mimo SŽ + MŽ Vodňany/Hradiště“B (odloženo- terén)  

KP přípravek (1+2. kolo)               -  schváleno mimo Vimperk / J. Hradec (odloženo- terén)  

ČP mužů (1. kolo)                           -  schválena dohr. Dražejov/Blatná  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK provedla  rozlosování jarních semifinálových zápasů. V semifinále ČP mužů se (dle jarní TL) 

utkají :                                                 Semice  / Blatná 

                                                     Hrdějovice  /  Dražice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla, na základě většinového požadavku oddílů, přelosování I.A dorostu sk.“B.   

Soutěž se bude nově hrát se šesti účastníky čtyřkolově – vždy 10 utkání na podzim a 10 na jaře. Tato 

soutěž je v IS systému označena jako I.A dorostu sk.B – nová !  

      Stávající dvě odehraná utkání z původní I.A dor. sk“B“ se ruší. 

      Oddílům hrajícím I.A dorostu byla tato informace včetně rozlosování a úpravy TL zaslána emailem 

dne 31.8.2020. Zároveň byla na web vyvěšena nová upravená (pro novou soutěž I.A dorostu sk.“B) TL.   

Termíny do  nového rozlosování byly převzaty z RS ev. (na 5.9.2020) z došlých „hlášenek“. 

Připomínáme, že spol. Volyně+Vl. Březí hraje všechny podzimní zápasy ve Vl. Březí.  

Oddíly I.A dor. sk.“B“ mají možnost (bez poplatku) si do středy 2.9.2020 upravit dohodou  termín 

5.9.2020, na další kola si opět bez poplatku dohodou  mohou termín změnit do 7.9.2020. 
 

     STK žádá oddíly, aby v pondělí zaslané výše uvedené informace vzaly na vědomí !! 

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

   
 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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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 29. – 30. 8. 2020  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Lažiště / Osek – z I. poločasu natočeno pouze 35. minut.- chybí mj. úsek mezi 2. a 12. min utkání.    

    Nekompletnost záznamu nebyla nahlášena po skončení utkání rozhodčímu ani DS 

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

                                                         Lažiště - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** So. Sez. Ústí / Třeboň – nepoužitelný trhaný obraz. Z I. poločasu natočeno 5. minut., z druhého  

      poločasu 25. min. Do odchodu po I. poločase je vložena ihned výsledková tabule. 

      Po utkání nahlásil HP rozhodčímu a DS do zápisu, výpadky přenosu v průběhu utkání.     

  - STK ukládá oddílu So. Sez. Ústí, aby do 5.9.2020 vložil ze záznamu na TVCOM kompletní utkání ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Čimelice / Protivín – čas při natáčení  II.poločasu spuštěn až cca v 67. min. 

                                                                        - STK upozorňuje oddíl Čimelice na tuto drobnou závadu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Jankov / Týn. Z II. poločasu natočeno pouze 37. min. Po utkání nahlásil HP rozhodčímu a DS do  

     zápisu výpadek přenosu vlivem bouřky od 65. do cca 75. min.                         - STK bere na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Táborsko“B / Rudolfov – chybí záznam. Oddíl Táborsko zaslal do zasedání STK email, že z důvodu  

     přestavby areálu se nepodařilo včas techniku zapojit a poté nový kameraman si nesprávně nastavil  

     kameru. Po skončení utkání přitom HP nahlásil rozhodčímu a DS, že z důvodu špatného připojení bylo  

     utkání natáčeno až od 2. min.! V zápise DS je dále uvedeno, že natáčení bylo prováděno z tribuny,  

    nacházející se bokem od hrací plochy.  

 - STK ukládá oddílu MAS Táborsko, aby do 5.9.2020 vložil ze záznamu na TVCOM kompletní utkání!  

                                     - STK dále ukládá oddílu MAS Táborsko, aby do příštího domácího utkání  

                                                                                               zajistil vhodné vyvýšené  místo u středu HP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 29 - 30. 8. 2020 a zjistila 

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

 

***  Kaplice / Sousedovice  –  záznam z toho utkání nebyl dodán na úložiště, dle sdělení došlo při  

      nahrávání zápasu na úložiště novým kameramanem, ke smazání celého záznamu.  

        Oddíl Kaplice se za  uvedené pochybení omluvil. 

                                                - STK toto považuje za první pochybení oddílu -  nedodržení RS čl. 9b/5+6 
 

                                                      Kaplice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

***  Nemanice / Hluboká – zápas na úložiště řádně vložen, ale ve formátu, který neumožňuje z úložiště  

        jeho přehrání. Oddíl vysvětlil, že utkání natáčel na novou kameru, na které nemá nastavený správný  

        formát. Celou situaci již oddíl řeší s odborným specialistou KFS p. Tupým    -  STK bere na vědomí  

  - STK ukládá oddílu Nemanice, aby do 6.9.2020 vložil ze záznamu na úložiště záznam z tohoto utkání  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

***  Dačice / Meteor Tábor –  záznam z toho utkání nebyl kompletně dodán na úložiště. Dle zaslaného  

       písemného sdělení oddílu Dačice  se podařilo stáhnout a nahrát pouze polovinu druhého poločasu.  

                                                - STK toto považuje za první pochybení oddílu -  nedodržení RS čl. 9b/5+6 
 

                                                      Dačice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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       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 * Čimelice / Protivín –  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 Přibyla J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“B“ * Chýnov / Lišov – 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 Pravdu L.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Netolice / Vodňany – 

     STK vzala na vědomí technické informace DS k pořadatelské službě. 

                                        - STK vzato na vědomí technické informace DS ohledně pořadatelské služby 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Lhenice / T. Sviny“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 Jindrleho K.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Loučovice / Frymburk  –  zápis rozhodčího nemohl uzavřít uvedený domácí  

     vedoucí Philippe Vidal Tchouankam Noutaedie. Dle vyjádření domácího oddílu jako cizinec vlastní  

      pouze cestovní pas a nemá české RČ. Dotazem na členství FAČR bylo ale zjištěno, že dne 24.2.2020  

      byla na email tohoto hráče zaslána FAČR specifikace RČ včetně čísla za lomítkem.  

       V utkání byl kapitán hostů Račák střídán (odešel z HP), ale zástupce kapitána není v zápise uveden. 
 

                                                    Loučovice - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                                                                            - STK předává rozhodčího Křížovského J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Dříteň / Zl. Koruna  –  hostující hráč  č. 10 Sláma střídal (odešel z HP) v 58. min.  

      ale v 62. min. obdržel ŽK (bez vysvětlení rozhodčího) 

                                                                                 - STK předává rozhodčího Bumbu Fr. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Milevsko B/ Sepekov  –  v utkání byl kapitán hostů Hadáček střídán (odešel  

     z HP), ale zástupce kapitána není v zápise uveden. 

                                                                                   - STK předává rozhodčího Prinze Št. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Kluky / Ml. Vožice  –   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 Kabeleho  T.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

     nedostavil delegovaný AR2 z OFS JH a musel být nahrazen domácím laikem.  

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

** I.B mužů sk.“D“ * Lomnice /K. Řečice  – v zápise rozhodčího je uveden jako vedoucí hostů Kovář  

     Jiří, který je uveden v zápise i jako hráč. Přitom v zápise je u oddílu K.Řečice uveden v zápise ještě  

     další příslušník družstva realizačního týmu  hostů (trenér Kačur). 

                                                                                                        - STK konstatovala porušení SŘ § 30/4 

(Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího družstva; to neplatí v  
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případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen).  
 

                                                    K.Řečice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** KP st.+ml. žáků * Prachatice // Met. Tábor – v zápis rozhodčího není uvedena zmínka o kontrole  

      prohlášení COVID-19. Na povinnost uvádět toto do zápisu byli rozhodčí a delegáti upozorněni  

      emailem ve čtvrtek 27.8.2020 v 14,25 hod,. 

                                                                             - STK předává rozhodčího Muziku F. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A st. žáků * Veselí / spol. Větrovy+ So Sez. Ústí – dle zápisu rozhodčího bylo utkání zahájeno  

     opožděně (o 10. min). z důvodu pozdního předání povinných potvrzeních o bezinfekčnosti.                                   

                                                             - STK konstatuje nerespektování nařízení řídícího orgánu soutěže  

                                                Oddíl  Větrovy - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.A ml. žáků sk.“A“ * Suchdol / spol. Ševětín+JFA – dle zápisu rozhodčího nebylo utkání sehráno  

     pro nepředložení  povinného potvrzení o bezinfekčnosti a rozhodčí v souladu s příl. 6 SŘ utkání  

      nezahájil.                    - STK konstatuje hrubé nerespektování § 2/2c 6 SŘ a řídícího orgánu soutěže  
 

      STK vzala na vědomí došlé sdělení oddílu Ševětín že na utkání ml. žáků byli po dohodě s JFA  

      nominováni pouze hráči oddílu JFA, takže oddíl Ševětín, to ,že oddíl JFA neměl předepsaná 

prohlášení nevěděl. 

      STK vzala na vědomí zaslané vyjádření oddílu JFA ČB a sděluje, že zásadně nesouhlasí s názorem  

      zástupce oddílu, že utkání bez dodání předepsaného prohlášení bylo možné sehrát. Rozhodčí  

     postupoval v souladu se SŘ – přílohy 6 SŘ § 2/2c. a vydaného Desatera FAČR. 
 

      STK rozhodne o svém další postupu a výsledku utkání na své další schůzi STK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A st a ml. žáků sk.“B“ * Vodňany / Hradiště. – zápas st. ani ml. žáků nebyl sehrán pro nezpůsobilý  

     terén. Zápas odložil předseda STK na základě sdělení člena STK.  

     Do zasedání STK zaslal oddíl Hradiště dopis, ve kterém sděluje, v čase 8,27 zástupce oddílu FK  

     Vodňany sdělil organizačnímu  pracovníkovi oddílu nezpůsobilý terén. Dle sdělení, tým st. žáků a  

      několik hráčů včetně šéftrenéra p. Pekla Vr. již dorazilo na zrušené utkání do Vodňan a proto oddíl  

      Hradiště žádá v souladu s RS čl. 25/3 úhradu cestovného k opakovanému utkání. 

      STK zamítá požadavek oddílu Hradiště. Dle názoru STK odvolání zápasu 93 minut před začátkem   

      utkání je dostatečné, při vzdálenosti   Hradiště / Vodňany (23 km.) .     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. přípravek (2. kolo) * Písek / Dynamo ČB – zápis nemohl  být rozhodčí Cimrhanzlovou, kvůli   

     nezaslanému přístupu (byl jí zaslán až 31.8.2020) otevřen a byl tak kompletně následně ze zaslaných   

     údajů rozhodčí doeditovám  sekr. KFS.                                                                 - STK bere na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. přípravek (2. kolo) * Met. Tábor / SKP ČB – zápis neuzavřen rozhodčím po utkání. Dále  

     v zápise rozhodčího není uvedena zmínka o kontrole Prohlášení COVID-19 

                                                                         - STK předává rozhodčího Tomaně Lukáše k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (1. i 2. kolo) * Milevsko / Blatná – zápis z 1. ani 2. kola  nebyl po utkání uzavřen  

     domácími ani hostujícími vedoucími. V zápase 2. kola není uveden vedoucí družstva Blatné !! 

                              -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany oddílů Milevsko (2x), Blatná (2x) 

                                                        -  STK dále konstatovala  porušení SŘ § 30/3 ze strany oddílů  Blatná  
 

                                                Oddíl  Milevsko - pokuta – 100,-  Kč 

                                                  Oddíl  Blatná - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** KP ml. přípravek (1. + 2 kolo) * Písek / Dynamo ČB – zápis nebyl domácím oddílem ani před  

    utkání, ani po utkání vůbec vyplněn ani otevřen! Výsledky a další náležitosti kompletně následně ze  

    sdělených domácího oddílu doeditovám  sekr. KFS.    

                         -  STK toto považuje za hrubé nerespektování ustanovení SŘ § 53/1 ze strany oddíl Písek  

                                                   Oddíl  Písek - pokuta – 400,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

** ČP mužů * Dražejov / Blatná – zápis rozhodčího nebyl hostujícím oddílem uzavřen, neboť hostující 

družstvo chybně vyplnilo vedoucího družstva – správné jméno Jícha Petr ale s chybným ID 8803028,  ale 

správné je  ID 83100902. Toto chybné ID náleží osobě stejného jména, který je ale členem Olympie 

Kožlany.                                                                   - STK konstatuje závažné nerespektování RS čl. 14/4. 

                                                  Oddíl  Blatná - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje schválila dohody na nové termíny nesehraných zápasů (z důvodu karantény) 

oddílu Sedlec. 

Odložená utkání oddílu Sedlec se dohrají takto : 

Utkání 2. kola I.B tř. sk.“A“  

           Chvalšiny / Sedlec se sehraje v pondělí 28.9.2020 od 14,00 hod. na hřišti ve Chvalšinách  

Utkání 3. kola I.B tř. sk.“A“  

            Sedlec / Loučovice se sehraje v neděli 20.9.2020 od 16,30 hod. na hřišti v Sedleci  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje schválila dohody na nové termíny nesehraných zápasů (z důvodu nezpůsobilého 

terénu) takto : 

Utkání 2. kola I.A. st. a ml. žáků tř. sk.“B“  

  Vodňany / Hradiště „B se sehraje ve čtvrtek 10.9.2020 od 16,30 + 18,15 hod. na hřišti ve Vodňanech 
 

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

     Vimperk / J. Hradec se sehrají v neděli 6.9.2020 od 15,00 + 16,30 hod. na hřišti ve Vimperku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje provedla úpravu začátku utkání u dříve uzavřené dohody takto : 

Utkání 3. kola I.B mužů sk.“D  

       Ledenice / Lomnice  se sehraje v pátek 4.9.2020 již od 17,30 hod. na hřišti v Ledenicích  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

     STK schválila došlou dohodu (ze dne 2.9.2020) na změnu termínu mistrovského utkání dorostu 

Utkání 2. kola I.A dorostu sk.“B - nová   

            Vacov / Čkyně se sehraje v Sobotu 12.9.2020 od 10,00 hod. na hřišti ve Vacově 
                      /Změna schválena bez poplatku – nová - přelosovaná soutěž/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou dohodu oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů takto : 
 

** zápas 5. kola I.A dorostu sk.“A“ –  

 Mokré / D. Voda se sehraje  

                jako D. Voda / Mokré  v Neděli 20.9.2020 od 10,00 hod. na hřišti Dobrá Voda  

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

    STK schválila žádosti oddílů o schválení změny hřiště  (beze změny termínu) 
 

Utkání 4. kola KP st. a ml. dorostu  

spol. Netolice+Vitějovice/spol. Čt. Dvory+Rudolfov se hraje (So 12.9.2020- 10,00 + 12,15 hod.) na 

hřišti   ve Vitějovicích  
 

Utkání 6. kola I.A tř. dorostu sk.“A“  

           spol. Mladé+Č.Dub / Hluboká se hraje (So 26.9.2020- 10,00 hod.) na hřišti v Č. Dubu  
 

Utkání 6. kola I.A tř. dorostu sk.“A“  

     spol. Mladé+Č.Dub / spol. Olešník+Zliv se hraje (So 17.10.2020- 10,00 hod.) na hřišti v Č. Dubu  
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Utkání 7. kola I.A tř. st. a ml. žáků sk.“B“  

    spol. Netolice+Sedlec / Vodňany se hraje (Ne 4.10.2020- 14,00 + 15,45 hod.) na hřišti Sedlec 

Utkání dohr. 1. kola I.A tř. st. a ml. žáků sk.“B“  

    spol. Netolice+Sedlec / Písek“B se hraje (Ne 25.10.2020- 13,00 + 14,45 hod.) na hřišti Sedlec 
 

Utkání 4. kola I.A st. a ml. žáků sk“A  

  Suchdol / spol. Křemže+Holubov se hraje (Ne 13.9.2020- 10,00 + 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) 

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

Kontrola soupisek : 
 

     Chybějící soupiska KP ml. přípravek oddílu SK Dynamo ČB akademie byla v pátek 28.8. 2020 

vložena do systému 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu So. Cehnice (I.B  mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Přech Michal (ID 86010273), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Vlček David. 

      STK upozorňuje oddíl Cehnice, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až od 

dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 nezapočítávají. 

Oddíl Cehnice si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu So. Ml.Vožice (I.B  

mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Prokeš Michal (ID 90060226), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Jeřábek Jan. 

      STK upozorňuje oddíl Ml. Vožice, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až 

od dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 

nezapočítávají.  Oddíl Ml. Vožice si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     STK upozorňuje oddíly, že o změnu na soupisce je možno v podzimní části požádat nejpozději do 

30.9.2020 (viz RS čl. 12/5). Na později podané žádosti nebude STK brát zřetel.  

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

Kontrola počtu mládežnických družstev  : 
 

         STK upozorňuje, že kontrolu počtu mládežnických družstev na svém zasedání dne 16.9.2020 na 

základě kontroly všech rozehraných mládežnických soutěží ŘKČ, KFS a OFS. 

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

Různé :  
 

         STK na základě četných dotazů sděluje oddílům, rozhodčím a delegátům, že v soutěžích KFS 

nejsou zakázané předzápasové ceremoniály (např. provádění minuty ticha k uctění památky zemřelého, 

slavnostní výkop před utkáním či předání ceny hráči). 

         Tyto ceremoniály je možno uskutečnit za předpokladu dodržování vydaného „Harmonogramu 

organizace utkání v soutěžích Jč KFS“. 

          Oddíly jsou však při těchto ceremoniálech povinny v maximální míře dodržovat příslušná 

ustanovení vydaného „Desatera“ FAČR, příslušných ustanovení přílohy č. 6 SŘ FAČR a dalších 

doporučených opatření. 

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

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 


