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

         Zápis č.  5/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 9. 9. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (3. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (3. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (3. kolo)              -  schváleno mimo Sedlec/ Loučovice (odloženo)  

I.B mužů sk.“B“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (3. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (3. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (3. kolo)                       -  schváleno  

I.A dorostu sk.“A“ (3. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ – nová (1. kolo)  -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (3. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (3. kolo)                            -  schváleno  

I.A žáků sk.“A“ (3. kolo)               -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (3. kolo)                -  schváleno  

KP přípravek (1+2. kolo)               -  schváleny dohrávky z 1.+2. kola  

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

   

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 5. – 6. 10. 2020  a konstatovala tyto závady:  
 

** Protivín / Jankov – mírně trhaný ale použitelný záznam, Od 80. min. zápasu opakovaně přerušovaný  

     záznam utkání z důvodu pravděpodobného poklesu rychlosti internetové konektivity připojení 

                - STK žádá opakovaně oddíl Protivín, aby s dodavatelem připojení projednal tento nedostatek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Rudolfov – Lažiště – po I. i II. poločase okamžitě do odchodu hráčů vložena výsledková tabule !! 

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

                                                   Rudolfov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** Milevsko / Strakonice – minimální přiblížení hry po celé utkání – tento problém stále pokračuje u  

     oddílu Milevsko již od loňské sezóny.  

                                                                - STK upozorňuje naposledy oddíl Milevsko na tuto skutečnost 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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      STK provedla kontrolu nařízení z minulého kola (viz zápis STK č. 4/2019) a konstatovala následující : 

 ** záznam z utkání So. S.Ústí / Třeboň byl na TV COM v nařízeném termínu dodán, nesouhlasí čas hry v I.  

      poločase, po I. poločase vložena do odchodu hráčů ihned výsledková tabule. 
 

                                                         So. S.Ústí - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

  ** záznam z utkání Táborsko“B / Rudolfov nedodán. Oddíl Táborsko k této skutečnosti již nezaslal  

       žádné další vysvětlení 

                                                  - STK toto považuje za první pochybení oddílu -  nedodržení RS čl. 9a/1-4 

                                                         Táborsko  - pokuta – 500,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 5 - 6. 9. 2020 a zjistila 

tyto závady u vložených záznamů tohoto kola: 
 

***  Velešín / Roudné  –  záznam z toho utkání nebyl do doby zasedání STK (středa 9.9.2020 – 9,00   

      dodán na úložiště – bez jakéhokoliv zdůvodnění oddílu.  

                                                                                 - STK toto považuje za závažné nedodržení RS čl. 9b/6 
 

                                                      Velešín - pokuta – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                - STK ukládá oddílu Velešín, aby do 12.9.2020 vložil ze záznamu na úložiště celé toto utkání  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

***  Čt.Dvory / Chýnov  –  zápas natočen bez závad, ale provádění natáčení není z vyvýšeného místa. 

                                                                                        - STK toto považuje za nedodržení RS čl. 9b/8 

    - STK ukládá oddílu Čt. Dvory, aby do dalšího domácího zápasu zajistil pro natáčení, vyvýšené místo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

      STK provedla kontrolu nařízení z minulého kola (viz zápis STK č. 4/2019) a konstatovala následující : 

 ** záznam druhého poločasu utkání Nemanice / Hluboká byl na úložiště dodán 

     Oddíl Nemanice zaslal email s vysvětlením, že díky technické pomoci odborného specialisty KFS se  

     podařilo natočený druhý poločas utkání změnit (překonvertoval) na vhodný formát a vložit na úložiště.  

     První poločas se již ale nepodařilo obnovit kvůli poruše původní kamery.  
 

                                                         Nemanice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

        STK stále 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 stále 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 * Č. Krumlov / So. Sez. Ústí – ve zprávě DS je uveden chybný datum (uvedeno 3.9. –  

     hráno 5.9.2020).                                                      - STK předává delegáta Kučeru L. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Sousedovice / Olešnice – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS bylo utkání zahájeno  

     opožděně z důvodu pozdě dodaných potvrzení o bezinfekčnosti. I přes urgence DS a rozhodčích bylo  
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     předepsané prohlášení předáno kompletně až jednu minutu (!) před ÚT (v 13,29hod.).  

 - STK konstatuje nerespektování nařízení řídícího orgánu soutěže (Harmonogramu organizace utkání) 

                                              Oddíl  Sousedovice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.A mužů sk.“B“ * Bernartice / Nemanice  – v zápise rozhodčího není uvedena informace o  

      provedení kontroly 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 Kříže K. ml. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.A mužů sk.“B“ * Met. Tábor / Veselí – v zápise rozhodčího není uvedena informace o  

      provedení kontroly 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 Talíře M. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Frymburk / Větřní  –  domácí hráč  č. 9 Fatura František střídal (odešel z HP)  

      v 65. min., ale v 67. min. obdržel ŽK (bez vysvětlení rozhodčího). V zápise DS je uvedeno udělení ŽK  

      trenéru hostů (Sulzer), ale ve zprávě rozhodčího není nic uvedeno. 

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

** I.B mužů sk.“B“ * Stachy / Dražejov  – v zápise rozhodčího je uveden jako vedoucí hostů Pojsl  

     Daniel (ID 92061303), který je uveden v zápise i jako hráč. Přitom v zápise je u oddílu Dražejov   

      uveden v zápise ještě další příslušník družstva realizačního týmu  hostů (trenér Maroušek). 

                                                                                                        - STK konstatovala porušení SŘ § 30/4 

(Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího družstva; to neplatí v  

případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen).  
 

                                                    Dražejov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“B“ * Stachy / Dražejov –  v utkání rozhodčího je uvedena hra I. poločasu 45+1, ve  

    zprávě DS je uvedena první poločas pouze 45. min.  

                                                                               - STK předává delegáta Albrechta V. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Ml. Vožice / Milevsko“B  –  v utkání byl kapitán hostů Bulín T. střídán (odešel  

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

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

** I.B mužů sk.“D“ * K. Řečice / Suchdol  –  v utkání byl kapitán hostů Špale P. střídán (odešel  

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

                                                                                - STK předává rozhodčího Jaroše M. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. dorostu * Prachatice / Milevsko  –  zápis rozhodčího nemohl uzavřít uvedený domácí  

     vedoucí Vojta Josef (ID 70070940). Dle vyjádření byl vedoucí uveden v zápise se správným ID, ale    

     zápis jeho platným čtyřčíslím nebylo možné uzavřít. STK kontrolou zjistila, že uvedený vedoucí má  

     platné členství v oddíle FK T. Prachatice. Po detailní kontrole historie zápise STK zjistila, že jak  

     domácí trenér, tak i domácí vedoucí jsou omylem uvedeni nyní v nové kolonce „Technický doprovod  

     domácích“. 

                           - STK bere na vědomí a upozorňuje oddíl Prachatice na nutnost uvádět vedoucího a  

      ostatní přítomné funkcionáře pod hlavního pořadatele do části „Funkcionáři, pořadatelé“ zápisu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk.“A“ * Hrdějovice / Hluboká  – v zápise rozhodčího není uvedena informace o  

      provedení kontroly prohlášení COVID-19. Na povinnost uvádět toto do zápisu byli rozhodčí a delegáti  
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      upozorněni  emailem ve čtvrtek 27.8.2020 v 14,25 hod,. 

                                                                             - STK předává rozhodčího Frantíka M. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** KP st.+ml. žáků * Roudné / Jun. Strakonice – v zápise rozhodčího není u SŽ ani MŽ uvedena  

     informace o provedení kontroly prohlášení COVID-19. Na povinnost uvádět toto do každého zápisu  

     byli rozhodčí a delegáti upozorněni  emailem ve čtvrtek 27.8.2020 v 14,25 hod,. 

                                                                              - STK předává rozhodčího Ryneše Vl. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.A st. žáků sk.“A“ * spol. Větrovy+So. SÚ / Suchdol  – v zápise rozhodčího není u SŽ uvedena  

     informace o provedení kontroly prohlášení COVID-19. Na povinnost uvádět toto do každého zápisu  

     byli rozhodčí a delegáti upozorněni  emailem ve čtvrtek 27.8.2020 v 14,25 hod,. 

                                                                             - STK předává rozhodčího Ondřeje A. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.A st. žáků sk.“A“ * Rudolfov / Veselí  – zápas zahájen opožděně pro pozdní příjezd rozhodčího.  

                                                                               - STK předává rozhodčího Hakra V. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.A ml. žáků sk.“A“ * Rudolfov / Veselí  – zápis nebyl uzavřen domácím ani hostujícím oddílem  

                                                                     -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany oddílů  
 

                                                 Oddíl  Rudolfov - pokuta – 100,-  Kč 

                                                    Oddíl  Veselí - 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.“B“ * Hradiště „B / Písek „B  – zápis nebyl uzavřen domácím mužstev. Zápis nebyl  

     po utkání také uzavřen rozhodčím. Povinnost uzavření zápisu stanoví   Pravidla fotbalu - pravidlo V. –  

    výklad k pravidlu číslo 5.31 (str.62 pravidel).                                                    

                                                            -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany domácího oddílu  
 

                                                 Oddíl  Hradiště - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

                                                                                   - STK předává rozhodčího Čarka M. k řešení KRaD   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** KP st. přípravek (1. kolo) * Vimperk / J. Hradec – zápis neuzavřen rozhodčím po utkání. Povinnost    

     uzavření zápisu stanoví   Pravidla fotbalu - pravidlo V. – výklad k pravidlu číslo 5.31 (str.62 pravidel).                                                    

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

** KP ml. přípravek (1. kolo) * Prachatice / Táborsko -  v zápise chybí (není vůbec uvedena) sestava  

     hostů, dále je uveden Vávra Tomáš  (ID 82030391) je uveden jako vedoucí mužstva Prachatic a  

     zároveň jako rozhodčí (laik) zápasu.  

     STK upozorňuje, že na nutnost dodržování platných řádů a předpisů oddíl Prachatice a Táborsko 

– STK toto považuje za závadu v zápise u oddílu Prachatice za nerespektování SŘ § 50/12 a PF- prav. 6. 

           – STK toto považuje za závadu v zápise u oddílu Táborsko za závažné nerespektování SŘ § 53/2h 
 

                                                Oddíl  Prachatice - pokuta – 50,-  Kč 

                                                Oddíl  Táborsko - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

STK si vyžádala k nesehranému utkání  I.A ml. žáků sk.“A“ * Suchdol / spol. Ševětín+JFA v souladu  

      s §8/1 příloha 6 SŘ,  stanovisko sekretariátu FAČR. Na základě obdrženého Stanoviska rozhodne  

      STK o dalším postupu ohledně tohoto zápasu. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email oddílu FC Mas Táborsko, 

ve kterém zaslal potvrzení KHS Jihočeského kraje se sdělením o uložení domácí karantény týmu mužů FC 

MAS Táborsko. Na základě výsledků testů rozhodne KHS Jč. kraje poté o konání zápasu „B“ mužů dne 

12.9.2020. 

      STK proto následně odložila utkání KP mužů **  Táborsko“B / Milevsko  
 

      STK žádá oddíly Táborsko“B a Milevsko, aby do 15.9.2020 předložily dohodu ohledně termín 

sehrání odloženého utkání V případě nepředložení dohody bude termín STK nařízen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email oddílu FK D. Dvořiště, ve 

kterém zaslal potvrzení KHS Jihočeského kraje se sdělením o uložení domácí karantény týmu mužů FK 

D. Dvořiště (minimálně) do termínu 15.9.2020. 

      STK proto následně odložila utkání I.B „A“ mužů **  Chvalšiny / D. Dvořiště  
 

      STK žádá oddíly D. Dvořiště a Chvalšin, aby do 15.9.2020 předložily dohodu ohledně termín sehrání 

odloženého utkání V případě nepředložení dohody bude termín STK nařízen. 

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

Kontrola soupisek : 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu SK Ševětín (I.A  mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Paur Kamil (ID 88032082), ze soupisky byl následně vyškrtnut 

hráč Kříha Vladimír. 

      STK upozorňuje oddíl Ševětín, 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 Ševětín si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Dražejov (I.B  mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Matys Jan (ID 97070395), ze soupisky byl následně vyškrtnut hráč 

Šulda Lukáš. 

      STK upozorňuje oddíl Dražejov, 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 Dražejov si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu SK Čkyně (I.B  mužů).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Sýs Lukáš (ID 83051453), ze soupisky byl následně vyškrtnut hráč 

Turek Václav. 

      STK upozorňuje oddíl Čkyně, 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 Čkyně si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu FK Slavoj Č. Krumlov 

(KP st. žáků).  

Do původní soupisky byl dopsán hráč Schneider Václav (ID 06030383), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Pavlíček Petr. 

      STK upozorňuje oddíl Č. Krumlov, 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 Č. Krumlov 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  
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základě kontroly všech rozehraných mládežnických soutěží ŘKČ, KFS a OFS. 

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

Různé :  
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu N. Bystřice o změně předsedy FO. Novým předsedou nyní 

Komárek Michal, tel. 722 171 762, email : michalkomarek@seznam.cz  

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

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu SK Jankov ohledně karanténní situace v „B“ mužstvu. 

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

 

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 


