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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 17. 9. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  6/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 17. 9. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (předehr. 15 kolo)           -  schváleno mimo Táborsko“B/ Milevsko (odloženo)  

KP mužů (4. kolo)                          -  schváleno mimo Táborsko“B/ Č. Krumlov (odloženo)  

                                                                                   a mimo Olešník / So. Sez.Ústí  (odloženo)  

I.A mužů sk.“A“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (4. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (4. kolo)              -  schváleno mimo Chvalšiny / D. Dvořiště(odloženo)  

I.B mužů sk.“B“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (4. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (4. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (4. kolo)             -  schváleno mimo Netolice+Vitějovice / Čt. Dvory + Rudolfov (odloženo)  

I.A dorostu sk.“A“ (4. kolo)           -  schváleno  

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

I.A dorostu sk.“B“ (4. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (4. kolo)                            -  schváleno  

I.A žáků sk.“A“ (4. kolo)               -  schváleno mimo T. Sviny / Ml. Vožice (odloženo) 

I.A žáků sk.“B“ (4. kolo)                -  schváleno  

KP přípravek (3+4. kolo)               -  schváleno  

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

   

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 9. 9. 2020  a konstatovala tyto závady:  
 

** Strakonice / Týn – chybí cca 9 min. na začátku utkání (I. pol. cca 36. min.). Oddíl nahlásil po utkání  

       rozhodčímu a DS závadu na notebooku. 

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

** Č. Krumlov / Rudolfov – po I. poločase okamžitě do odchodu hráčů vložena výsledková tabule !! 

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

                                                   Č. Krumlov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** So. S.Ústí / Osek – trhaný obraz do cca 60. min.  

                        - STK žádá oddíl Sokol Sez. Ústí, aby s dodavatelem připojení projednal tento nedostatek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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      STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy 

KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 12. – 13. 9. 2020  a konstatovala, že nebyly zjištěny žádné 

závady. 

      STK děkuje všem pořádajícím oddílům KP z tohoto víkendu, za velmi dobré  dodržování RS čl. 9a.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 12 - 13. 9. 2020 a nezjistila 

žádné závady z vložených záznamů tohoto kola 

      STK děkuje všem pořádajícím oddílům I.A z tohoto víkendu, za velmi dobré  dodržování RS čl. 9b.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ** záznam z utkání  Velešín / Roudné  - zvlášť uložen I. a zvlášť II. poločas, v záznamu I. poločasu jsou  

     drobné nedostatky, záznam je ale  kompletní.  

 - STK žádá oddíl Velešín, aby před dalším uložením provedl správné a předepsané spojení  souborů.  

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

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

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

        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 (předehr. 15. kolo) * Č. Krumlov /Rudolfov – utkání řídil (po souhlasu obs. úseku KRaD) 

původně delegovaný AR2, protože trojice rozhodčích měla cestou na zápas autonehodu a rozhodčí (řidič) 

musel zůstat na dokončení šetření Policie a AR1 byl převezen do nemocnice. Díky pomoci KR OFS ČK 

se podařilo zajistit jako AR kvalifikované rozhodčí z OFS. Z tohoto důvodu bylo proto utkání zahájeno 

opožděně o 12. minut oproti ÚT 

                                                                                                                – STK bere informaci na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP mužů (předehr. 15. kolo) * Třeboň / Olešník – v utkání se ve 30. min. zranil delegovaný AR1 

Dunovský a musel být nahrazen přítomným kvalifikovaným rozhodčím Křížem K. 

                                                                                               – STK předává informaci na vědomí KRaD 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** KP mužů (4. kolo) * Jankov / Dražice – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS hostující oddíl  předložil 

potvrzení Covid-19  pouze třech hráčů oddílu, zbytek potvrzení byl hráčů Lažiště !!  Díky rychlé pomoci 

domácího oddílu bylo potvrzení zbytku hráčů vypsáno, podepsáno a předloženo. Začátek utkání nebyl 

opožděn.                                                                                                – STK bere informaci na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP mužů (1. kolo) * Milevsko / Lažiště 

** KP mužů (2. kolo) * Blatná / Milevsko  

** KP mužů (3. kolo) * Milevsko / Junior Str. 

STK zjistila (na základě upozornění), že ve všech  zápisech rozhodčího je uveden jako vedoucí oddílu 

Milevska Novotný Martin (ID 95090789), který je uveden vždy v zápise také jako hráč. Přitom ve všech  

zápisech rozhodčího jsou u oddílu Milevsko uvedeni i další funkcionáři. 

                                                                                                        - 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).  
 

                                                     Milevsko - pokuta – 400,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.A mužů sk.“A“ * Vimperk / Sousedovice  –  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“ * T. Sviny / Roudné  –  v zápise rozhodčího a zprávě DS jsou uvedeny připomínky  

     k zajištění odchodu a k chování hostujících diváků po utkání. Pořadatelské službě se podařilo zajistit  

     odchod rozhodčích bez závad – hráno na pronajatém hřišti ve Slavči 

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

** I.B mužů sk.“A * K.Újezd / Hrdějovice – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS se na utkání z důvodu  

     nemoci nedostavil delegovaný AR1 z KFS (dle podkladů Švec Vít.) a na jeho místo byl domácím  

     oddílem zajištěn laik. 

                                                                  – STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Loučovice / Zl. Koruna  –  v zápise rozhodčího byly u domácího družstva závady  

     – chybně uvedené číslo náhradníka a hrajícího hráče.  

                                                                               - STK upozorňuje oddíl Loučovice na tuto skutečnost   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Lhenice / Boršov  –  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“ * Bavorov / Stř. Hoštice  –  v utkání byl kapitán hostů Strnad Jan střídán (odešel  

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

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

** I.B mužů sk.“B“ * Stachy / Čkyně  – v zápise rozhodčího je uveden jako vedoucí domácích   

     Heidenreich Ladislav (ID 72091090), který je uveden v zápise i jako hráč. Přitom v zápise je u oddílu  

     Stachy uveden v zápise ještě další příslušník družstva realizačního týmu  hostů (asistent Spánek V.) 

                                                                                                        - 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).  
 

                                                     Stachy - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“C“ * Mirovice / Božetice  –  v utkání byl kapitán domácích Sedlák Štěpán v 90. min.  

vystřídán v 90. min. z HP), ale zástupce kapitána není v zápise uveden. 

                                                                                  - STK předává rozhodčího Kadlec L. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Kluky / Čížová  –  ve zprávě DS je uvedeno chybě kolo (správně odehráno          

4. kolo, ve zprávě DS uvedeno 15. kolo. 

                                                                                    - STK předává delegáta Vrchotu J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“D“ * Č. Velenice / Třeboň“B  –  v utkání hráč domácích Banašík Robin vstřelil v 81. 

min. branku, přičemž ale dle zápisu již v 79. min. utkání vystřídal (odešel z HP). 

                                                                                  - STK předává rozhodčího Štastný P. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk.“B“ * Vacov / Čkyně  –  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 Žurka R.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A st. žáků sk.“A“ * Veselí / Seběslav  –  v zápise rozhodčího je uveden výsledek 14:1, ale dle 

střelců branek zápas měl skončit 13:1. STK žádá oddíly Veselí a Soběslav o sdělení (do 21.9.2020) 

skutečného výsledku utkání st. žáků 

                                                                            - STK předává rozhodčího Tomaně L.  k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



                                                                          -4- 
 

** KP st. přípravek (3+4. kolo) * Milevsko / Met. Tábor – v zápisech není označen kapitán oddílu 

hostů. 

                                                  – STK upozorňuje oddíl Met. Tábor na nutnost řádného vyplnění zápisu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (3 + 4. kolo) * J. Hradec /JFA ČB – v zápise uveden Hrůza Radek  (ID 95051552)   

     jako vedoucí mužstva J. Hradce a zároveň jako rozhodčí (laik) zápasu.  

                        – STK toto považuje u oddílu J. Hradec za nerespektování SŘ § 50/12 a PF- prav. 6. (2x) 
 

                                                Oddíl  J. Hradec - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** KP st. a ml. přípravek (3 + 4. kolo) * Veselí / Prachatice 

Na základě kontroly člena STK  při utkání st. a ml. přípravek 3+4 kola, STK konstatovala naprostou 

nepřipravenost pořádajícího oddílu k zajištění zápasů ml. přípravek. Rozhodčí (dle zápisu Mahlej Jiří – 

laik ??) na jednom hřišti ml. přípravky vůbec neměl píšťalku, během utkání opatroval mladší dceru a stál 

během zápasu většinou opřen o brankovou konstrukci. Dále v zápisech 3 + 4 kola není vůbec označen 

kapitán domácích.  

     – STK sděluje oddílu Veselí, že v případě opakování stejného „odpovědného“  přístupu k utkáním 

ml. přípravek, bude toto považovat za hrubé nerespektování zajištění povinností pořádajícího oddílu  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (3 + 4. kolo) * Blatná / Táborsko – v zápisech není označen kapitán oddílu Blatná 

                                                        – STK upozorňuje oddíl Blatná na nutnost řádného vyplnění zápisu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (3+4 kolo) * Milevsko / Met. Tábor  – zápis nebyl uzavřen domácím ani 

hostujícím oddílem, zápis 3. kola nebyl uzavřen ani rozhodčím (laikem), dále hosté nemají označeného 

kapitána.  

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

                                                  – STK upozorňuje oddíl Met. Tábor na nutnost řádného vyplnění zápisu 
 

                                                 Oddíl  Milevsko - pokuta – 100,-  Kč 

                                              Oddíl  Met. Tábor - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

STK stále neobdržela stanovisko k nesehranému utkání  I.A ml. žáků sk.“A“ * Suchdol / spol.    

   Ševětín+JFA. Po obdržení Stanoviska rozhodne STK o dalším postupu ohledně tohoto zápasu. 

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje na základě potvrzení KHS Jihočeského kraje (viz zápis STK č. 5 ze dne 9.9.2020)  

odložila utkání vloženého 15. kola KP mužů **  Táborsko“B / Milevsko  
 

Oddíly do zasedání STK zaslaly dohodu se na sehrání utkání dne 28.9.2020. 

     STK schvaluje dohodu a odloženého utkání vloženého 15. kola KP  

          Táborsko „B / Milevsko  se sehraje v Po. 28.9.2020 v 15,30 hod. (hř. Soukeník) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 11.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email oddílu FC MAS 

Táborsko, ve kterém zaslal stanovisko KHS Jihočeského kraje se sdělením o prodloužení domácí 

karantény týmu mužů FC MAS Táborsko minimálně do 15.9.2020. 

      STK proto následně odložila utkání KP mužů **  Táborsko“B / Č. Krumlov z termínu 12.9.2020 
 

Oddíly do zasedání STK se dohodly na termínu 17.11.2020, který ale STK neakceptuje (je v rozporu se 

SŘ – příl. 6 §5/2).  

     STK v souladu s příl. 6 SŘ § 5/3 nařizuje sehrát odloženého utkání 4. kola KP 

                       Táborsko „B / Č. Krumlov v Ne. 18.10.2020 – 15,30 hod. (hř. Soukeník) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 11.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email oddílu FK Olešník, ve 

kterém obdržela sdělení a potvrzení KHS o pozitivním testu jednoho hráče ze zápasu dne 9.9.2020.  
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      STK proto následně odložila utkání KP mužů Olešník / So. Sez. Ústí z termínu 13.9.2020 
 

Oddíly do zasedání STK zaslaly dohodu se na sehrání utkání dne 28.9.2020. 

     STK schvaluje dohodu a odloženého utkání 4. kola KP  

                             Olešník / So. S.Ústí se sehraje v Po. 28.9.2020 v 15,30 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK dále dne 16.9.2020 obdržela STK potvrzení KHS, že karanténní opatření pro tým FK Olešník  

trvá do 20.9.2020  

      STK proto následně odložila utkání KP mužů Protivín /Olešník z termínu 19.9.2020. 
 

      STK vyzývá oddíly Protivín a Olešník, aby do 22.9.2020 předložily dohodu ohledně termínu sehrání 

odloženého utkání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje na základě potvrzení KHS Jihočeského kraje (viz zápis STK č. 5 ze dne 9.9.2020)  

odložila utkání 4. kola I.B mužů sk.“B“ **  Chvalšiny / D. Dvořiště  

Oddíly do zasedání STK zaslaly dohodu se na sehrání utkání dne 28.10.2020 (dne 28.9.2020 hrají 

Chvalšiny již odložené utkáním se Sedlecem. 

     STK schvaluje dohodu a odloženého utkání 4. kola I.B tř. mužů sk.“A“  

                            Chvalšiny / D. Dvořiště se sehraje ve Stř. 28.10.2020 v 14,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK chválila  nové termíny nesehraných zápasů (dohody z důvodu nemoci) takto : 

Utkání 4. kola KP SD + MD  

      Netolice+Vitějovice / Čt. Dvory+Rudolfov se sehraje v pondělí 28.9.2020 od 13,00 (+15,15) hod.   

                                                              na hřišti ve Vitějovicích  

Utkání 4. kola I.A SŽ + MŽ sk.“A“  

          Trh. Sviny / Ml. Vožice se sehraje v Po. 28.9.2020 od 9,00 (+ 10,45) hod. na hřišti ve Slavči  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

Utkání 5. kola I.A tř. st. a ml. žáků sk.“A“  

  spol. Křemže+Holubov / Slavia ČB se hraje (Ne 20.9.2020- 10,00 (+ 11,45) hod.) na hřišti v Křemži 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK vzala na vědomí žádost oddílu Volyně o možnosti sehrát utkání KP st. a ml. žáků již na domácím 

hřišti ve Volyni. 

    STK proto ruší schválené změny pořadatelství a utkání KP žáků ve Volyni se sehrají (beze změny 

původních termínů) takto : 

          7. kolo : Volyně / Prachatice  - Neděle 4.10.2020 – 10:00 + 11,45 hod.  – hřiště Volyně 

          9. kolo : Volyně / Vimperk  - Neděle 18.10.2020 – 10:00 + 11,45 hod.  – hřiště Volyně 

         11. kolo : Volyně / J. Hradec  - Neděle 1.11.2020 – 10:00 + 11,45 hod.  – hřiště Volyně 

         13. kolo : Volyně / Roudné  - Neděle 15.11.2020 – 10:00 + 11,45 hod.  – hřiště Volyně 
 

    STK bere na vědomí, vzhledem k výstavbě kabin, drobnou úpravu (zúžení) hrací plochy. Kabiny pro 

hráče a rozhodčí budou na výše uvedená utkání v místní sokolovně (cca 150 m). 
 

    STK žádá oddíly Prachatice, Vimperk, J. Hradec a Roudné, aby uvedené informace vzaly na vědomí. 

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

Kontrola soupisek : 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu Slavoj Hrdějovice (I.B  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Čajan Karel (ID 94110266), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Bohoněk Josef. 

      STK upozorňuje oddíl Hrdějovice, 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 Hrdějovice 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.  

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Kontrola počtu mládežnických družstev  : 
 

         STK upozorňuje, že definitivní konečnou kontrolu počtu mládežnických družstev v mistrovských 

soutěžích, provede na svém zasedání dne 23.9.2020. 

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

Různé :  
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu TJ N. Hrady o změně organizačního pracovníka. Novým 

organizačním pracovníkem oddílu je nyní Dorotovič Tomáš, tel. 607 793 566, email.: 

dorotovic.tomas@seznam.cz. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí žádost oddílu Sokol Křemže o přidání emailu (blankovory@seznam.cz) pro 

zasílání zpráv z KFS – vyhověno. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí dopis oddílu TJ Dražice s vysvětlením proč oddíl předložil v Jankově 

potvrzení Covid-19  pouze třech hráčů oddílu (+ zbytek potvrzení byl na jména hráčů Lažiště) ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu FC Písek ohledně nařízené karantény jednomu z trenérů 

mládeže.  Žádné další opatření vůči oddílu KHS nevydala.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu SK Jankov ohledně nařízené karantény dvou hráčů dorostu. 

jednoho hráče „B“ týmu. Vzhledem k tomu, že tito hráči nepřišli do styku  s ostatními hráči „A“ mužů, 

žádné další opatření vůči oddílu KHS nevydala. Dále dle sdělení oddílu byla v oddíle nařízena karanténa 

(do 19.9.2020) jednomu trenéru, vzhledem k tomu, že první test měl negativní, rovněž další karanténní 

opatření KHS nevydala.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu SK Jankov ohledně nařízené karantény dvou hráčů dorostu. 

jednoho hráče „B“ týmu. Vzhledem k tomu, že tito hráči nepřišli do styku  s ostatními hráči mužů, žádné 

další opatření vůči oddílu KHS nevydala. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu Jun. Strakonice ohledně pozitivního testu jednoho z hráčů. 

Žádné další opatření vůči oddílu KHS nevydala. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu FC AL-KO Semice ohledně pozitivního testu jednoho z hráčů. 

Žádné další opatření vůči oddílu KHS nevydala. 

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

 

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 
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