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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 1. 10. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  8/20-21 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 1. 10. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (6. kolo)                          -  schváleno mimo Jun. Strakonice / Třeboň (odloženo-Covid)  

                                                                               + dohrávka 4. kola Olešník/So. S.Ústí 

                                                                               + dohrávka 15. kola Táborsko“B/Milevsko 

I.A mužů sk.“A“ (6. kolo)              -  schváleno mimo Sousedovice / N.Ves (terén)  

I.A mužů sk.“B“ (6. kolo)              -  schváleno mimo Met. Tábor / Slavia ČB (terén)  

I.B mužů sk.“A“ (6. kolo)              -  schváleno včetně dohrávky 2. kola  Chvalšiny / Sedlec  

I.B mužů sk.“B“ (6. kolo)              -  schváleno mimo Stachy / Bělčice (terén)  

I.B mužů sk.“C“ (6. kolo)              -  schváleno mimo Milevsko“B / Planá n. Luž (odloženo-Covid) 

                                                                                   mimo Jistebnice / Čížová (terén)  

I.B mužů sk.“D“ (6. kolo)              -  schváleno mimo D. Bukovsko / Třeboň“B (odloženo-Covid)  

                                                                                   mimo Lomnice / Neplachov (terén)  

                                                                                   mimo Studená / Třebětice (terén)  

KP dorostu (6. kolo)                       -  schváleno včetně dohr. SD + MD 4. kola  

                                                                                             Netolice+Vitějovice /Čt. Dvory+Rudolfov  
                                                                               + včetně dohr. SD + MD 5. kola Ševětín / Milevsko 

                                                                    mimo SD + MD Netolice+Vitějovice / Č. Krumlov (terén)   

I.A dorostu sk.“A“ (6. kolo)           -  schváleno mimo Mladé / Hluboká (odloženo-Covid) 

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

I.A dorostu sk.“C“ (6. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (6. kolo)                            -  schváleno mimo SŽ + MŽ Hradiště / J. Hradec (terén)  

I.A žáků sk.“A“ (6. kolo)                -  schváleno včetně dohr. SŽ + MŽ 4. kola  T.Sviny / Ml. Vožice  

I.A žáků sk.“B“ (6. kolo)                -  schváleno mimo SŽ + MŽ Vodňany / Týn (terén) 

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

 

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 26. – 28. 9. 2020  a konstatovala tyto závady:  
 

** Čimelice / Rudolfov – po I. poločase vložena ihned  výsledková tabule, po skončení utkání nesledován 

odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy  

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

                                                     Čimelice - 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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** Lažiště / So. S.Ústí – chybí závěr utkání – cca 3. min. Po utkání bylo rozhodčímu a DS nahlášeno, že 

v 88. min. spadla kamera ze stojanu a přestala fungovat                                                                                        

                                                                                                                                  - STK bere na vědomí 

                         - STK upozorňuje oddíl Lažiště, na nutnost zajištění opravy kamery nebo nákupu jiné  

                                                                                    (stejného typu a kvality) do dalšího mistr. zápasu. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  ** záznam z utkání Táborsko“B / Milevsko nedodán. Po utkání HP nahlásil rozhodčímu a DS, že utkání 

nebylo vysíláno on-line z důvodu poruchy na internetovém připojení a slíbeno dodat na TV COM ze 

záznamu. Do zasedání STK (čtvrtek 1.10.2020 – 10,00 hod.) však záznam z utkání na TV COM nebyl 

vložen – bez jakéhokoliv vyjádření oddílu.   

                                                                     - Od oddílu Táborsko druhé (hrubé) nedodržení RS čl. 9a/1-4 

                                                     Táborsko  - pokuta – 1500,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                 - STK ukládá oddílu Táborsko, aby do 5.10.2020 vložil za záznamu na TV COM tento zápas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 26 - 28. 9. 2020 a nezjistila 

žádné závady nebo nedostatky u uložených záznamů tohoto kola. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      STK provedla kontrolu nařízení z minulého kola (viz zápis STK č. 7/2020) a konstatovala následující : 

 ** záznam z utkání  Velešín / Prachatice byl vložen kompletní na úložiště v náhradním termínu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

        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 * Lažiště / So. S.Ústí – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že začátek zápasu se 

opozdil o 7 minut pro opravu brankové sítě. Při kontrole branek rozhodčích při rozcvičování nebyla na síti 

žádná závada. V 88. min. došlo k poruše kamery (viz kontrola natáčení mistr. zápasů).                                                                                                

                                                                                                                – STK bere informace na vědomí  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                    

** I.A mužů sk.“A“ * Planá u ČB / Velešín – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že během I. poločasu 

došlo k technickým závadám na časomíře, ve druhém poločase fungování časomíry bylo bez závad. 

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

** I.B mužů sk.“A“ * Dříteň - Boršov –  v utkání byl vystřídán kapitán domácích Pojer Miloš (odešel  

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

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

** I.B mužů sk.“B“ * Bavorov / Volyně –  v utkání obdržel ŽK hráč Pasler L. v 68. min., ale na hřiště  

     šel hrát dle zápisu až v 90. min. – bez zdůvodnění rozhodčího  

                                                                         - STK předává rozhodčího Trkovského T. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Čkyně / Cehnice – 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 Kadlece L. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.B mužů sk.“D“ * N.Bystřice / Mladé  – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že hosté nerespektovali 

barvu dresů domácích uvedenou v RS a přijeli v podobných dresech.  Z tohoto důvodu domácí družstvo 

muselo hostům zapůjčit dresy odlišné barvy – začátek zápasu nebyl opožděn. 

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

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

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

** I.A dorostu sk.“C“ Planá n. Luž. / Dačice –  zápis rozhodčího nemohl uzavřít uvedený domácí   

     vedoucí Brandštýl Bohumil (ID 85091419). 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 Planá/Luž. Po detailní kontrole historie zápise STK zjistila, že   

     vedoucí domácích byl omylem původně uveden nyní v nové kolonce „Technický doprovod domácích“. 

                                - STK bere na vědomí a upozorňuje oddíl Planá/Luž na nutnost uvádět vedoucího 

                                                                                                 do části zápisu „Funkcionáři, pořadatelé“   

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 24.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů „A+B“ oddílu TJ Jiskra Třeboň. 

      STK proto následně odložila utkání KPM Jun. Strakonice/Třeboň z termínu 27.9.2020 a IB“D mužů 

D. Bukovsko / Třeboň“B z termínu 26.9.2020 
 

Oddíly KP do zasedání STK se na novém termínu nedohodly, oddíl Strakonice požaduje sehrát utkání 

7.10.2020, oddíl Třeboň požaduje sehrát utkání 14.10.2020. 
 

Oddíly IBM (D. Bukovsko a Třeboň“B) do zasedání STK zaslaly dohodu na sehrání utkání – viz níže 

uvedeno. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 25.9.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů „A+B“ oddílu mužů TJ Sokol Planá/Luž. 

      STK proto následně odložila utkání IBM Milevsko“B / Planá n. Luž z termínu 27.9.2020 

Oddíly do zasedání STK zaslaly dohodu se na sehrání utkání – termín uveden níže. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK chválila nové termín nesehraných zápasů takto : 
 

   Jun. Strakonice / Třeboň (odloženo-Covid) – doh. neprovedena –  

                                                nařízeno So 10.10.2020 – 15,30 hod. – hř. Křemelka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Sousedovice / N.Ves (terén) ** dohoda – středa 28.10.2020 13,30 hod. 
 

      Oddíl Sousedovice uhradí dle RS čl. 25/3 po sehrání odloženého utkání a do 10 dnů po obdržení 

faktury  náhradu cestovného N.Ves /Sousedovice a zpět ve výši  4.200,- Kč (2x 70 km x 30 Kč)za 

neuskutečněné utkání IAM dne 26.9.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Met. Tábor / Slavia ČB (terén) ** dohoda – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
 

      Oddíl Met. Tábor uhradí dle RS čl. 25/3 po sehrání odloženého utkání a do 10 dnů po obdržení 

faktury  náhradu cestovného Č. Budějovice / Tábor a zpět ve výši 4.020,- Kč (2x 67 km x 30 Kč -) za 

neuskutečněné utkání IAM dne 26.9.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Stachy / Bělčice (terén) ** dohoda – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
 

      Oddíl Stachy uhradí dle RS čl. 25/3 po sehrání odloženého utkání a do 10 dnů po obdržení faktury  

 náhradu cestovného Bělčice / Stachy a zpět ve výši 4.140,- Kč (2x 69 km x 30 Kč -) za neuskutečněné 

utkání IBM dne 26.9.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   Milevsko“B / Planá n. Luž (odloženo-Covid) ** dohoda – středa 28.10.2020 10,30 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   Jistebnice / Čížová (terén) ** nařízeno – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   D.Bukovsko / Třeboň“B (odloženo-Covid)  

Schválena dohoda na změnu pořadatelství a nový termín utkání. Zápas se sehraje jako 

     Třeboň „B /D. Bukovsko v pátek 16.10.2020 v 18,00 hod. – hř. Třeboň (ev. UMT) + UO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   Lomnice / Neplachov (terén) ** dohoda – středa 28.10.2020 14,30 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    Studená / Třebětice (terén) ** nařízeno – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    SD + MD Netolice+Vitějovice / Č. Krumlov (terén) ** dohoda – středa 28.10.2020 13,00 (15,15) hod.  

-hř. Vitějovice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    Mladé+Č. Dub / Hluboká (odloženo-Covid) ** dohoda – středa 28.10.2020 10,00 – hř. Č. Dub. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    SŽ + MŽ Hradiště / J. Hradec (terén)  ** dohoda – čtvrtek 29.10.2020 10,00 (+11,45) hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    SŽ + MŽ Vodňany / Týn (terén) ** dohoda – středa 7.10.2020  - čas nařízen 15,30 (17,15) hod.         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou dohodu (ze dne 23.9.2020) oddílů na změnu termínu mistr. zápasu : 
 

** zápas 7. kola KP st. a ml. žáků   

   Čt. Dvory / Jun. Strakonice se sehraje v So 3.10.2020 od 13,00 (+ 14,45) hod. na hř. ve Čt. Dvorech   

                                                             jako pozápas IAM. 
 

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratší než 17 dnů před  

stanoveným termínem uhradí                       

                                                        Čt. Dvory -  500, -  Kč 

                                 Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou dohodu (ze dne 30.9.2020) oddílů na změnu termínu mistr. zápasu : 
 

** zápas vlož. 1. kola I.A dorostu sk.“C“   

   Kunžak+Studená / Soběslav+Veselí se sehraje v Ne 11.10.2020 od 10,00 hod. na hř. v Kunžaku   
 

                          Poplatek za schválení dohody do informačního systému ve lhůtě kratší než 17 dnů před  

stanoveným termínem uhradí                       

                                                        Kunžak -  500, -  Kč 

                                 Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK provedla kontrolu hlášenek na 11. a 12. kolo KP přípravek hrané 18.10.2020. 

    STK zjistila, že hlášenku na tato kola dosud nezaslal (v rozporu s RS čl. 28/8) oddíl SKP ČB  
 

                                                 Oddíl SKP ČB * pokuta 200 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílu SKP ČB urychleně zaslat chybějící hlášenku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na svém příštím zasedání STK dne 7.10.2020 zkontroluje úplnost hlášenek na 13 a 14. kolo KP přípr. 

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

Kontrola soupisek : 
 

      STK provedla, na základě došlých žádostí do 30.9.2020, poslední změny soupisek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Jiskra Třeboň (KP  

mužů). Do původní soupisky byli dopsáni hráči Průcha Martin (ID 98040198) a Zavadil Jan (ID 

01110875), ze soupisky byli následně vyškrtnuti hráči Tomáš Tůma a Miroslav Franěk. 
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      STK upozorňuje oddíl Třeboň, že starty těchto dopsaných hráčů v zápasech budou započítávány až 

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

nezapočítávají. 

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

 

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Osek (KP mužů). Do 

původní soupisky byl dopsán hráč Sigmund Jan (ID 99060592), ze soupisky byl následně vyškrtnut hráč 

Martin Krejčí. 

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

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Sokol Bernartice (I.A  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Staněk Adam (ID 99051051), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Matěj Pekárek 

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

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

Do původní soupisky byl dopsán hráč Božovský Vladimír (ID 00010990), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Kamil Paur 

      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 SL. Hrdějovice (I.B  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Leiš Filip (ID 98050828), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Karel Čajan. 

      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 provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu SK Slavoj Volyně (I.B  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Malina Martin (ID 93061455), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Vojtěch Kubovec. 

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

      STK provedla v elektronickém systému vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Sokol Sepekov (I.B  

mužů). Do původní soupisky byl dopsán hráč Kosobud Michal (ID 87120298), ze soupisky byl následně 

vyškrtnut hráč Martin Novák. 

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

      STK provedla (s omluvou) opravu změny soupisky společenství Větrovy + So. Sez. Ústí (I.A ml. 

žáků). Do původní soupisky byl dopsán správně hráč Patrik Mácha (ID 08101018), ze soupisky byl 

následně vyškrtnut hráč Jáchym Brandejs 

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

     STK připomíná oddílům, že o změnu na soupisce již není možno v podzimní části zažádat (viz RS čl. 

12/5).   

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Různé :  
 

         STK vzala na vědomí žádost oddílu Milevsko o změnu barvy dresů „A“ mužstva mužů pro domácí 

zápasy. 

         STK žádost neschvaluje, neboť dle RS čl. 14/4 může o změnu barvy dresů uvedených v RS oddíl 

požádat nejpozději 5 dnů před zahájením příslušné části (poloviny) soutěže. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí sdělení oddílu Blatná – nahlášení pozitivního testu u jednoho hráče mužů. 

         STK po obdržení sdělení KHS o uložení karantény bude dále postupovat v intencích platných 

předpisů. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí dopis oddílu SK Jankov ohledně změny zdravotního stavu dvou hráčů 

v karanténě – bez dalšího opatření KHS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         STK vzala na vědomí dopis oddílu FK Studená ohledně zdravotního stavu hráče v karanténě. Žádná 

další opatření ze strany KHS zatím vůči oddílu 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 


