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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 23. 9. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  7/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 23. 9. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (5. kolo)                          -  schváleno mimo Protivín / Olešník (odloženo)  

I.A mužů sk.“A“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (5. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (5. kolo)              -  schváleno včetně dohrávky Sedlec / Loučovice  

I.B mužů sk.“B“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (5. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (5. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (5. kolo)                       -  schváleno mimo SD + MD Ševětín / Milevsko (odloženo)  

I.A dorostu sk.“A“ (5. kolo)           -  schváleno  

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

I.A dorostu sk.“C“ (5. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (5. kolo)                            -  schváleno  

I.A žáků sk.“A“ (5. kolo)                -  schváleno mimo Ševětín+JFA / T. Sviny (odloženo) 

I.A žáků sk.“B“ (5. kolo)                -  schváleno  

KP přípravek (5+6. kolo)             -  schváleno  

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

   

Řešení podaných protestů : 
 

    STK vzala na vědomí podání protestu oddílu Sokol Sez. Ústí dne 20.9.2020. Do dnešního zahájení 

projednání protestu oddíl So. Sez. Ústí emailem dne 21.10.2020 sdělil, že stahují (berou zpět) podaný 

protest.  STK proto v souladu s § 26/6 Procesního řádu projednání protestu nezahájila 

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

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 19. – 20. 9. 2020  a konstatovala tyto závady:  
 

** Rudolfov / Strakonice – po I. a II. poločase nesledován ochod rozhodčích z HP.  

   - STK upozorňuje domácí oddíl, že je nutno při odchodu z HP sledovat zejména odchod hostů a rozh. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Milevsko / Jankov – první poločas natáčen od cca 21 min (celkem natočeno 25 min.), druhý poločas 

bez závad. Nekompletnost záznamu nebyla nahlášena po skončení utkání rozhodčímu ani DS 

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

                                                         Milevsko - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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** Č.Krumlov / Lažiště – po I.poločase vložena ihned  výsledková tabule do odchodu hráčů a rozhodčích 

z HP – na tento nedostatek již byl oddíl upozorněn v zápise STK 17.9.2020  

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

** Dražice / Týn – bez času a skóre, vloženo ze záznamu bez závad.                                                                                        

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

** So. S.Ústí / Táborsko“B – silně trhaný obraz ve II. poločase – na tento nedostatek již byl oddílu 

upozorněn v zápise STK 2.9.2020  

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

                                                    nebo aby po utkání do 24. hod. vložily celé utkání znovu ze záznamu !! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 19 - 20. 9. 2020 a zjistila 

tyto závady nebo nedostatky u uložených záznamů tohoto kola 
 

***  Velešín / Prachatice  –  záznam z toho utkání nebyl do zahájení zasedání STK (středa 10,00 hod.) 

vložen na úložiště. Oddíl žádný důvod do zasedání STK nesdělil.   

                                                                                        - STK toto považuje za nedodržení RS čl. 9b/1 + 6  
 

                                                       Velešín - pokuta – 400,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

  - STK ukládá oddílu Velešín, aby do 28.9.2020 vložil ze záznamu na úložiště záznam z tohoto utkání  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

***  Hluboká / Kovářov  –  chybí cca 7 min. prvního poločasu. Vše bylo nahlášeno vedoucím domácích 

rozhodčímu a delegátovi po skončení  utkání – porucha kamery před začátkem zápasu. Oddíl zaslal do 

zasedání STK rovněž email se zdůvodněním této skutečnosti.                                - STK bere na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

        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 * Milevsko / Jankov – v zápisu rozhodčího je uveden opět jako vedoucí oddílu Milevska 

Novotný Martin (ID 95090789), který je uveden v zápise také jako náhradní hráč. Přitom v zápise je 

uveden u oddílu Milevsko ještě další funkcionář (trenér). 

                                                                                     - STK konstatovala opakované 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 – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** KP mužů * So. S.Ústí  / Táborsko“B – do zápisu rozhodčího bylo chybně vedoucím nahlášeno jméno 

zraněného hráče a tento nahlášený hráč byl poté potvrzen vedoucím. Oddíl So S.Ústí poté podal protest 

proti tomuto nahlášení, který před zahájením STK stáhl (viz bod projednání Protestu). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.A mužů sk.“A“ * Velešín / Prachatice  – v zápisu rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že hosté 

nerespektovali barvu dresů domácích uvedenou v RS. Z tohoto důvodu domácí družstvo muselo použít 

jinou sadu dresů – začátek zápasu nebyl opožděn. 

                                                                  – STK toto konstatuje jako závažné nerespektování RS čl. 14/3  
 

                                             Oddíl Prachatice - pokuta – 400 Kč 
                                    Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.  
 

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

** I.A mužů sk.“A“ * N.Ves / Vimperk  – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že v 76. min. bylo utkání na 

2. min. přerušeno z důvodu použití pyrotechniky příznivci hostů. Poř. služba řádně zasáhla a situace se již 

neopakovala                                                                                       – STK bere na vědomí (první případ) 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Roudné „B / Lhenice –  v utkání byl kapitán hostů Bilas Robin střídán (odešel  

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

                                                                             - STK předává rozhodčího Štastného R. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B * Vacov /Bavorov – v zápisu rozhodčího je uveden jako vedoucí oddílu Bavorov 

Zach Aleš (ID 77070858), který je uveden v zápise také jako hráč. Přitom v zápise jsou uvedeni u oddílu 

Bavorov ještě další dva funkcionář (trenér a asistent č. 1).            - 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).  
 

                                                     Bavorov - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

Dále v zápise rozhodčího je uvedeno, že se k utkání nedostavil AR1 z KFS (dle podkladů Syrovátka) pro 

pracovní zranění - nahlášeno před odjezdem obs. úseku KRaD + zaslána dodat. lékařská zpráva. 

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

** I.B mužů sk.“B * Bělčice / Sedlice – ve zprávě delegáta není uveden (vyplněn) výsledek utkání 

                                                                                              - STK předává delegáta Pípala k řešení KRaD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“B * Prachatice“B / Volyně – v zápise rozhodčího je uveden počet ŽK v poměru 2:3, 

v zápise DS je ale uveden udělený počet ŽK 3:2 ! 

                                                                                     - STK předává delegáta Hrinka M. k řešení KRaD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“C * Větrovy / Jistebnice – v zápise rozhodčího je uveden počet ŽK v poměru 1:3, 

v zápise DS je ale uveden udělený počet ŽK 1:2 ! 

                                                                               - STK předává delegáta Šafránka Jos. k řešení KRaD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

** I.B mužů sk.“D * Suchdol / Neplachov – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že na lavičce hostů byl 

člověk s visačkou, který po NCH obdržel ŽK, následně po opakovaném NCH i 2ŽK+ČK. Tato osoba po 

obdržení ČK se odmítla prokázat a urychleně opustila lavičku. Postup rozhodčího nebyl v souladu 

s platnými řády, neboť po odmítnutí totožnosti měl v souladu s platnými předpisy vyloučit trenéra 

hostujícího družstva - že jej následně vyloučil ze jiným přestupek, rozhodčího nijak v tomto případě 

neomlouvá. V závěru zápase byl vyloučen ČK trenér hostů Brozman Vojtěch (ID 55040124) za hrubé 

projevy nespokojenosti s hanlivými výrazy. 
 

Oddíl Neplachov na základě žádosti STK sdělil, že osoba na jejich lavičce byl fanoušek Řehák Pavel, 

který není členem FAČR.  

             - STK konstatovala v tomto bodě hrubé porušení pravidla I.  čl. 9 ze strany oddílu Neplachov 
 

                                                     Neplachov - pokuta – 1.000,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

                                                                                       - STK předává trenéra Brozmana V. k řešení DK 

                                                                                - STK předává rozhodčího Tomaně L. k řešení KRaD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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** KP st. a ml. dorostu * Met. Tábor / spol. Slavia ČB+Borovany – v zápise z utkání  je uvedeno, že se 

k utkání nedostavil pro poruchu vozidla delegovaný HR z KFS (dle podkladů STK Toucha). 

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

** KP ml. přípravek (5 + 6. kolo) * Met. Tábor / Blatná – zápis z 5. kola nebyl uzavřen domácím ani 

hostujícím oddílem, v zápise 5. kola chybí HP (!) a v zápisech 5+6. kola je chybně vyplněný čas utkání 

                                            – STK toto považuje za nedodržení  SŘ § 41/2a ze strany oddílu Met. Tábor 

                                                    -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/1+2 ze strany domácího oddílu  

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

                                                Oddíl  Met. Tábor - pokuta – 200,-  Kč 

                                                    Oddíl  Blatná - pokuta – 50,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
** KP ml. přípravek (5 + 6. kolo) * MAS Táborsko / Veselí – v zápisech z 5.+ 6. kola je uveden Šuléř 

Petr  (ID 81071795) jako rozhodčí (laik) zápasu a zároveň jako HP, zápis z 5. a 6. kola nebyl ukončen 

vedoucím domácích ani vedoucích hostů, dále v zápise 6.kola chybí čas utkání.  

                                             – STK toto považuje za nedodržení  SŘ § 40 ze strany oddílu MAS Táborsko 

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

                                             Oddíl  MAS Táborsko - pokuta – 200,-  Kč 

                                                    Oddíl  Veselí - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** KP ml. přípravek (5 + 6. kolo) * Písek / SKP ČB – zápis z 5.+ 6. kola chybí vyplněný čas utkání, 

v zápise 6. kola je v zápise uveden Hemala Vojtěch (ID 90032035) jako rozhodčí (laik) zápasu a zároveň 

jako vedoucí mužstva domácích.  

                                   – STK toto považuje u oddílu Písek za nerespektování SŘ § 50/12 a PF- prav. 6.  
 

                                                      Oddíl  Písek - pokuta – 50,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

      STK obdržela stanovisko k nesehranému utkání  I.A ml. žáků sk.“A“ * Suchdol / spol. Ševětín+JFA.  

Dle zaslaného stanoviska Mgr. Lega Jana vedoucího právního oddělení FAČR, byl postup rozhodčího 

správný, neboť nebyla povinnost předložení předepsaných prohlášení ze strany hostujícího klubu. 

V zaslaném stanovisku bylo zároveň upozornění, že v případě kontumace v souvislosti COVID-19 se 

neukládá peněžitá pokuta 
 

      STK jako pověřený řídící orgánu soutěže žádá DK o uložení disciplinárního trestu kontumace     

nesehraného utkání mladších žáků 3:0  za  narušení  regulérnosti IA MŽ - zaviněné nesehrání  

mistrovského utkání ml. žáků dne 30.8.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK obdržela (na základě dotazu STK) sdělení  oddílu Veselí.  Správný výsledek zápasu I.A st. žáků 

Veselí / Soběslav byl 13:1. STK následně provedla opravu výsledku v systému IS. 

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 18.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu dorostu FC ZVVZ Milevsko do 23.9.2020. 

      STK proto následně odložila utkání KPSD a KPMD Ševětín / Milevsko z termínu 20.9.2020 

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

     STK schvaluje dohodu a odloženého utkání 5. kola KPSD a MD   

          Ševětín / Milevsko se sehraje v Po. 28.9.2020 v 10,00 (+ 12,15) hod. na hř. v Ševětíně 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 21.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu dorostu TJ Hluboká do 30.9.2020. 
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      STK proto následně odložila utkání I.A dor. sk.“A ** Mladé+Č.Dub / Hluboká z termínu 26.9.2020 

      STK vyzývá oddíly Mladé a Hluboká, aby do 29.9.2020 předložily dohodu ohledně termínu sehrání 

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

      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. 
 

Oddíly do zasedání STK se nedohodly na žádném termínu, pouze oddíl Protivín zaslal své návrhy  

termínů.  

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

                          Protivín / Olešník v Ne. 4.10.2020 – 16,00 hod. na hř. Protivín 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK chválila  nový termín nesehraných zápasů (dohody z důvodu nemoci) takto : 

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

      Ševětín+JFA ČB /T. Sviny se sehraje  ve středu  28.10.2020 od 9,00 (+10,45) hod.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

Utkání 8. kola I.A st. a ml. žáků sk“A  

    Suchdol / T. Sviny se hraje (Ne 11.10.2020- 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 : 
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu SK Čt. Dvory (I.A  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Kaloš Tomáš (ID 01090556), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Filip Král 

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

      STK provedla vyžádanou změnu soupisky společenství Větrovy+So. Sez.Ústí (I.A ml. žáků). Do 

původní soupisky byl dopsán hráč Adam Tomáš (ID 08091680), ze soupisky byl následně vyškrtnut hráč 

Jáchym Brandejs 

      STK upozorňuje oddíl ¨(spol.) Větrovy+So. SÚ, 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. 

Opravená a potvrzená soupiska byla oddílu Větrovy zaslána emailem. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     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 provedla na základě ze systému IS kontrolu počtů mládežnických družstev v mistrovských 

soutěžích.  

Podmínky počtu mládežnických družstev stanoví § 33/5  SŘ a dle SŘ § 33/2 je členský klub povinen  

uhradit řídícímu orgánu soutěže stanovený kompenzační poplatek v případě nižšího počtu přihlášených 

družstev mládeže v mistrovských soutěží. Povinnost je uvedena také v RS KFS čl. 6/1. 
Na základě doporučení VV FAČR rozhodl VV Jč KFS dne 14.5.2020, že pro soutěžní ročník  2020/21 bude 

uložen kompenzační poplatek za chybějící  družstva v poloviční výši částky uvedené v § 33/5 SŘ.        

      STK zjistila ze soutěží uvedených nawebu Fotbal.cz,  že z oddílů  KP,  I.A třídy nebo I.B třídy mužů 

nesplnily níže uvedené oddíly podmínky minimálního počtu mládežnických družstev specifikované v SŘ 

§ 33/5 tyto oddíly a proto mají za povinnost uhradit stanovený kompenzační poplatek 
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                            KP mužů - povinnost mít v soutěžích 3 družstva mládeže 
                         (polovina částky za chybějící družstvo u KPM činí 15.000 Kč) 

   Jankov (v mistr. soutěžích v IS systému uvedeno jedno družstva- chybí 2 družstva)         **  30.000, Kč                   
 

 

                           I.A mužů - povinnost mít v soutěžích 2 družstva mládeže 
                         (polovina částky za chybějící družstvo u KPM činí 10.000 Kč) 

   Olešnice (v mistr. soutěžích v IS systému uvedeno jedno družstva- chybí 1 družstvo)       **  10.000, Kč     

   Semice (v mistr. soutěžích v IS systému uvedeno jedno družstva- chybí 1 družstvo)          **  10.000, Kč     
 

 

                           I.B mužů - povinnost mít v soutěžích 1 družstva mládeže 
                         (polovina částky za chybějící družstvo u KPM činí 5.000 Kč) 

   Buk (v mistr. soutěžích v IS systému není uvedeno žádné družstvo - chybí 1 družstvo)     **    5.000, Kč     

   Neplachov (v mistr. soutěžích v IS systému není uvedeno žádné družstvo - chybí 1 družst.)** 5.000, Kč     

   H. Ždár  (v mistr. soutěžích v IS systému není uvedeno žádné družstvo - chybí 1 družstvo)** 5.000, Kč   
 

   Kompenzační poplatek za chybějící družstva mládeže uhradí oddíly do 15.10.2020     

     samostatnou platbou (převodním příkazem) na č.ú  158071829/0600 s VS oddílu. 
 

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

STK žádá všechny OFS, aby v případě odhlášení (vystoupení) nebo dodatečného přihlášení družstva 

mládeže ve svých soutěží v jejich průběhu, toto laskavě nahlásily STK KFS Jč. kraje – děkujeme za 

spolupráci.  

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

Různé :  
 

         STK vzala na vědomí informaci sekr. KFS - provedení úhrady uložené pokuty za vystoupení 

družstva dorostu ze soutěže od oddílu Borek. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí informaci sekr. KFS - provedení úhrady uložené pokuty za vystoupení 

družstva dorostu ze soutěže od oddílu Bělčice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí dopis oddílu SK Jankov ohledně zdravotního stavu hráče v karanténě – bez 

dalšího opatření KHS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí dopis oddílu Met. Tábor ohledně zdravotního aktuálního stavu hráčů 

v ochranné karanténě. Žádná další opatření ze strany KHS nebyla nařízena. 

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

 

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 


