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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 7. 10. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Zápis č.  9/20-21 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                   dne 7. 10. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (7. kolo)                          -  schváleno mimo So. Sez.Ústí / Blatná (odloženo-Covid)  

                                                                               + včetně dohrávky 5. kola Protivín / Olešník 

I.A mužů sk.“A“ (7. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (7. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“A“ (7. kolo)              -  schváleno mimo Lhenice / K.Újezd (odloženo-Covid) 

I.B mužů sk.“B“ (7. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (7. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (7. kolo)              -  schváleno mimo Buk / N. Bystřice (odloženo-Covid)  

KP dorostu (7. kolo)                       -  schváleno  

I.A dorostu sk.“A“ (7. kolo)           -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ – nová (5. kolo) -  schváleno mimo Blatná / Vacov (odloženo-Covid) 

I.A dorostu sk.“C“ (7. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (7. kolo)                            -  schváleno  

I.A žáků sk.“A“ (7. kolo)                -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (7. kolo)                -  schváleno  

KP přípravek (7.+ 8. 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 3. – 5. 10. 2020  a konstatovala tyto závady:  
 

** Osek / Týn – mírně trhaný obraz v I. poločase                                                  - STK bere na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Protivín /Olešník – chybí. Termín dohrávky nebyl zařazen do programu TVCOM. Oddílu Protivín 

zaslal do zasedání STK vysvětlení se sdělením, že utkání bude nahráno dodatečně ze záznamu. 

                 - STK ukládá oddílu Protivín, aby do 11.10.2020 vložil za záznamu na TV COM tento zápas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

      STK provedla kontrolu nařízení z minulého kola (viz zápis STK č. 8/2020) a konstatovala následující : 

 ** záznam z utkání  Táborsko“B / Milevsko byl vložen ze záznamu kompletní v náhradním termínu na TV 

COM. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 3 - 4. 10. 2020 a nezjistila 

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

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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        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 * Dražice / Olešník –  v utkání byl vystřídán kapitán domácích Štecher Jiří (odešel  

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

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

** KP mužů * Osek / Týn – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS obdržel v utkání ČK trenér hostů  

     Mareš Václav (75010140) za urážlivé a ponižující chování vůči rozhodčím 

                                                                                        - STK předává trenéra Mareše V. k řešení DK   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Strunkovice /Olešnice – 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 Pravdu L. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“B“ * Ševětín / N. Včelnice – dle zápisu rozhodčího obdržel v utkání ČK trenér hostů  

     Bervid Vladimír (56090361) za urážlivé a ponižující výroky vůči rozhodčímu 

                                                                                       - STK předává trenéra Bervida Vl. k řešení DK   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * T.Sviny“B / Frymburk – dle zápisu rozhodčího obdržel v utkání ČK trenér hostů  

     Matuš Stanislav (55060028) za urážlivé chování vůči rozhodčímu 

                                                                                         - STK předává trenéra Matuše St. k řešení DK   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“A“ * Zl. Koruna / Větřní - v zápisu rozhodčího je uveden jako vedoucí oddílu Větřní  

     Salon Robert (ID 67050396), který je uveden v zápise také jako náhradní hráč. Přitom v zápise jsou  

    uvedeni u oddílu Větřní ještě dva 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).  
 

                                                     Větřní - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** I.B mužů sk.“A“ * Boršov / Chvalšiny - k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí AR2 z OFS ČB  

     (dle delegace uveřejněné v IS Špelina M.) 

                                                                                     - STK předává informaci o nedostavení se OFS ČB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

     Uhlík Radek (ID 71080825), který je uveden v zápise také jako náhradní hráč. Přitom v zápise jsou  

     uvedeni u oddílu Kestřan ještě dva 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).  
 

                                                     Kestřany - 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“ * Větrovy / Mirovice - v zápisu rozhodčího je uveden jako vedoucí oddílu Větrovy  
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     Ševčík René (ID 75100570), který je uveden v zápise také jako náhradní hráč. Přitom v zápise jsou  

     uvedeni u oddílu Větrovy ještě dva 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).  
 

                                                     Větrovy - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

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

** KP st. dorostu * spol. Čt.Dvory+Rudolfov / spol. Slavia ČB+Borovany – v zápise uveden kapitán  

     hostů mimo základní sestavu (až jako 12. hráč) 

                                                                   - STK upozorňuje oddíl Slavia ČB na ustanovení SŘ  § 53/1j. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. a ml. dorostu * Třeboň / Milevsko - k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí AR2 z OFS  

     ČB (dle delegace uveřejnění v IS Gladics Petr) 

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

** KP ml. dorostu * Čt.Dvory / spol. Slavia ČB+Borovany  –  v zápise rozhodčího je uveden výsledek 

8:0, ale dle střelců branek zápas skončil 7:0 !. STK žádá oddíly Čt. Dvory a Slavia ČB o sdělení (do 

12.10.2020) skutečného výsledku utkání ml. dorostu. 

                                                                           - STK předává rozhodčího Novotného Ct. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP st. žáků * Volyně / Prachatice – v zápise uveden kapitán domácích mimo základní sestavu (až  

    jako 13. hráč) 

                                                                        - STK upozorňuje oddíl Volyně na ustanovení SŘ  § 53/1j. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (7. a 8. kolo) *  Blatná / Veselí – není uzavřen zápis domácím ani hostujícím      

     vedoucím. Není označen ani v 7 ani v 8. kole kapitán domácích. 

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

                                                    -  STK dále konstatovala  porušení SŘ § 53/1j ze strany oddílů  Blatná  
  

                                                Oddíl  Blatná - pokuta – 150,-  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 (7 a 8. kolo) * Dynamo ČB / Prachatice – v zápisech je uveden Vlček Jiří (ID  

     750321386) jako rozhodčí (laik) zápasu a zároveň jako vedoucí domácích.  

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

                                             Oddíl  Dynamo ČB - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

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

** KP ml. přípravek (7 + 8. kolo) * SKP ČB / Vimperk – v zápisech není uveden HP, dále v obou  

     zápisech není vyplněn poločas utkání. 

                                               – STK toto považuje za nedodržení  SŘ § 41/2a ze strany oddílu SKP ČB 
 

                                                Oddíl  SKP ČB - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

** KP ml. přípravek (7 + 8. kolo) * Milevsko / Písek – oba  zápisy nejsou potvrzeny vedoucím 

domácích ani vedoucích hostů, dále v zápise chybí označení kapitána domácích.  

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

                                                    -  STK dále konstatovala  porušení SŘ § 53/1j ze strany oddílů  Milevsko  
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                                                Oddíl  Milevsko - pokuta – 150,-  Kč 

                                                  Oddíl Písek - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 

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

Změna termínů (hřišť) :  
      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 1.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů „A+B“ a dorostu oddílu TJ Blatná. 

      STK proto následně odložila utkání KPM So.S.Ústí / Blatná z termínu 3.10.2020 a IA“B“ dorostu 

Blatná / Vacov z termínu 3.10.2020 
 

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

Oddíly dorostu do zasedání STK návrh dohody na nový termín nezaslaly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 2.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů oddílu SK Lhenice. 

      STK proto následně odložila utkání IB“A“ Lhenice / K.Újezd z termínu 4.10.2020 
 

Oddíly do zasedání STK návrh dohody na nový termín nezaslaly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 2.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů  oddílu AC Buk. 

      STK proto následně odložila utkání IB“D“ Buk. N. Bystřice z termínu 3.10.2020 
 

Oddíly do zasedání STK návrh dohody na nový termín nezaslaly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK chválila nové termín nesehraných zápasů takto : 
 

KPM * So. S.Ústí / Blatná (odloženo-Covid) – dohoda * Stř. 21.10.2020 – 15,30 hod. – hř. Sokol SÚ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IBM“A“ * Lhenice / K.Újezd (odloženo-Covid)  ** nařízeno  – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IBM“D“ * Buk / N. Bystrice (odloženo-Covid)  ** nařízeno  – středa 28.10.2020 14,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IAD“B“ * Blatná / Vacov (odloženo-Covid) ** nařízeno – středa 28.10.2020 10,00 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila dodatečnou došlou dohodu oddílů na sehrání odloženého mistr. zápasu : 
 

** zápas 6. kola KPM   

     Jun. Strakonice / Třeboň (odloženo-Covid) – se na základě dodatečné dohody oddílů sehraje  

                                 ve Středu 14.10.2020 od 15,30 hod. na hř. Křemelka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila dodatečnou došlou dohodu oddílů na sehrání odloženého mistr. zápasu : 
 

** zápas 6. kola KP SD + MD  

     Netolice+Vitějovice / Č . Krumlov (odl. pro terén) – se na základě dodatečné dohody oddílů sehraje  

                                 ve Středu 28.10.2020 od 10 (+ 12,15) hod. na hř. v Netolicích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou dohodu (ze dne 5.10.2020) oddílů na změnu začátku mistr. zápasu : 
 

** zápas 9. kola KP mužů  

        Č. Krumlov / Jankov se sehraje v So 17.10.2020 již od 10,30 hod. na hř. v Č. Krumlově   
 

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

stanoveným termínem uhradí                       

                                                      Č. Krumlov -  500, -  Kč 

                                 Poplatek se uděluje dle RS příloha 10 odstavec a. 
 

                      Udělený poplatek bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    STK schválila žádost oddílu Jistebnice o schválení náhradní hrací plochy zápas 13. kola IB mužů. 

V případě nepříznivého počasí se utkání Jistebnice/Hradiště sehraje v původním termínu (So 14.11.2020 – 

10,00 hod.) na hřišti UMT Milevsko. Oddíl Jistebnice oznámí (STK a soupeři) upřesnění hrací plochy 

nejpozději do čtvrtka 12.11.2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

Utkání 10. kola st. a ml. dorostu  

spol. Čt.Dvory+Rudolfov / Ševětín se hraje (Ne 25.10.2020 - 10,00 (+11,45) hod.) na hřišti v Rudolfově 
 

Utkání 12. kola st. a ml. dorostu  

spol. Čt.Dvory+Rudolfov / Třeboň se hraje (So 7.11.2020 - 10,00 (+11,45) hod.) na hřišti v Rudolfově 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila žádost a dohodu oddílu o schválení změny začátku utkání 

Utkání 10. kola I.A mužů sk.“B“  

        Slavia ČB / Čt. Dvory se sehraje v So 24.10.2020 až od 15,00 hod. na hřišti v Slavia ČB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK vzala na vědomí dodatečnou došlou hlášenku oddílu SKP ČB na 11 a 12. kolo KP přípravek : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    STK provedla kontrolu hlášenek na 13. a 14. kolo KP přípravek hrané 25.10.2020. 

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

                                       Oddíl FC MAS Táborsko * pokuta 200 Kč 
        

                                   Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a. 
 

                    Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

     STK ukládá oddílu MAS Táborsko urychleně zaslat chybějící hlášenku. 

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

Různé :  
 

         STK provedla na základě žádosti oddílu kontrolu startu hráčů ze soupisky v utkání I.A dorostu „C“ 

spol. Sepekov+Milevsko“B / Planá n. Luž. 

         STK zjistila, že ze soupisky KP SD oddílu Milevsko startoval v utkání pouze jeden hráč (Kříž K.) 

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

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 


