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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 14. 10. 2020 
 

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

         Zápis č.  10/20-21 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                  ze dne 14. 10. 2020 
   
 

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (8. kolo)                          -  schváleno mimo Olešník / Lažiště (nehráno – v řešení)  

I.A mužů sk.“A“ (8. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (8. kolo)              -  schváleno mimo Slavia ČB / Loko ČB (odloženo-Covid) 

                                                                          + mimo Nemanice / Kovářov (nehráno – v řešení)  

I.B mužů sk.“A“ (8. kolo)              -  schváleno mimo Dříteň / Lhenice (odloženo-Covid) 

I.B mužů sk.“B“ (8. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (8. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (8. kolo)              -  schváleno mimo N.Bystřice / Třebětice (odloženo - Covid)  

KP dorostu (8. kolo)                       -  schváleno  

I.A dorostu sk.“A“ (8. kolo)           -  schváleno mimo spol. Zliv+Olešník / T.Sviny (nehráno- v řešení) 

I.A dorostu sk.“B“ – nová (6. kolo) -  schváleno mimo Blatná / Vacov (odloženo-Covid) 

I.A dorostu sk.“C“ (1. kolo)           -  schváleno  

KP žáků (8. kolo)                            -  schváleno  

I.A žáků sk.“A“ (8. kolo)                -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (8. kolo)                -  schváleno vč. dohrávky 6. kola SŽ + MŽ Vodňany / Týn 

KP přípravek (9.+ 10. kolo)           -  schváleno mimo MP Strakonice / Blatná (odloženo-Covid) 
 

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

 

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 10. – 11. 10. 2020  a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Jankov / Třeboň – mírně trhaný obraz po celé utkání 

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

** Strakonice / So. Sez.Ústí – bez zvuku po celé utkání. Po skončení utkání nahlásil HP, že vzhledem 

k poruše zvukového módu bylo utkání nahráváno bez zvukové stopy. 

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

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

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

** Čimelice / Č. Krumlov – po I. poločase ani po skončení utkání nesledován odchod rozhodčích a hráčů 

z hrací plochy  

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

 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2020/2021 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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                                                     Čimelice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

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

      STK provedla kontrolu nařízení z minulého kola (viz zápis STK č. 9/2020) a konstatovala následující : 

 ** záznam z dohrávky Protivín / Olešník byl vložen ze záznamu kompletní na TV COM. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 10 - 11. 10. 2020 a 

zjistila tyto závady nebo nedostatky u uložených záznamů tohoto kola. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Met. Tábor / Lišov – chybí nahrání 5. úvodních minut. Tato porucha v připojení byla HP po skončení 

utkání nahlášena rozhodčímu a DS                                                                          - 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).  

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

Řešení podaného protestu : 
 

    STK vzala na vědomí podání protestu oddílu SK KAVAS Větrovy dne 11.10.2020. Do dnešního 

zahájení projednání protestu oddíl Větrovy emailem dne 11.10.2020 sdělil, že stahují (berou zpět) podaný 

protest. 

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

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

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** I.A mužů sk. „B“ * N.Včelnice / Chýnov –  v utkání byl vystřídán kapitán domácích Pivko Michal  

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

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

** I.B mužů sk.“A * Loučovice / Boršov – v zápise rozhodčího je uveden počet ŽK v poměru 3:3, 

v zápise DS je ale uveden udělený počet ŽK 0:0 ! 

                                                                           - STK předává delegáta Bicka Romana k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“B“ * Sedlice / Volyně - k utkání nebyl delegován jeden AR. Funkci AR proto převzal  

po dohodě oddílů laik (Raba) z Volyně 

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

** I.B mužů sk.“B“ * Stachy / Vacov - k utkání se nedostavil delegovaný AR2 (dle podkladů Rogožan)  

z OFS Prachatice. Funkci AR2 proto převzal po dohodě oddílů laik (Kraml Jan) ze Stach 

                                                        - STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KR OFS PT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.B mužů sk.“C“ * Chotoviny / Kluky  – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že hosté nerespektovali 

barvu výstroje domácích uvedenou v RS a měli stejné stulpny a trenýrky.  Z tohoto důvodu si domácí 

družstvo muselo vzít jinou náhradní sadu dresů – začátek zápasu nebyl opožděn. 

                                                                                         – STK toto konstatuje nerespektování RS čl. 14/4  
 

                                             Oddíl Kluky - pokuta – 200 Kč 
                                    Pokuta  se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.  
 

                           Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.B mužů sk.“C“ * Božetice / Větrovy  –  v utkání hráč domácích Kofroň Adam vstřelil v 72. min. 

branku, přičemž ale dle zápisu přišel na hřiště jako střídající hráč až v 75. min. utkání. 

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

** I.B mužů sk.“D“ * H. Ždár / Neplachov  –  v utkání hráč domácích Heine Martin vstřelil v 72. min. 

branku, přičemž ale dle zápisu již v 59. min. utkání vystřídal (odešel z HP). 

                                                                                  - STK předává rozhodčího Svobodu J. k řešení KRaD   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
** KP ml. dorostu * Čt.Dvory+Rudolfov / spol. Slavia ČB+Borovany  –  na základě sdělení 

rozhodčího utkání správný výsledek zápasu byl 7:0 a souhlasí s uvedenými střelci branek. 

                                                                                                        - STK proto provedla opravu výsledku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A dorostu sk.“C“ * Větrovy / Dačice – oprava výsledku  utkání – do kolonky PK byl uveden  

nařízený PK během hry. 

                                                                    - STK bere informaci na vědomí a provedla opravu v zápise 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A ml. žáků sk.“A“ * Veselí / Slavia ČB – na utkání ml. žáků nebyl delegován rozhodčí, utkání  

řídil po dohodě mužstev laik (Vančata).                                                - STK bere informaci na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A ml. žáků sk.“A“ * Soběslav / Ml. Vožice – na utkání ml. žáků nebyl delegován rozhodčí, utkání  

řídil po dohodě mužstev laik (Doležal).                                                  - STK bere informaci na vědomí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek (9. + 10. kolo) * MAS Táborsko / Dynamo ČB oba  zápisy nejsou potvrzeny  

    vedoucím domácích, který je v zápise nesprávně uveden jako technický doprovod. STK žádá oddíl  

    Táborsko, aby věnoval vyplňování zápisů z KP ml. přípravek náležitou pozornost. 

                           - STK bere na vědomí a upozorňuje oddíl MAS Táborsko na nutnost uvádět vedoucího 

                                                                                           do části zápisu „Funkcionáři, pořadatelé“   

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

Změna termínů (hřišť) :  
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 8.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o pokračování uložení karantény týmu mužů SK Lhenice do 11.10.2020     

      STK proto následně odložila utkání IBM „A“ Dříteň / Lhenice z 10.10.2020 
 

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

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

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

      STK proto následně odložila utkání IAM „B“ Slavia ČB / Loko ČB z termínu 10.10.2020 
 

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

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu mužů oddílu TJ Jiskra Nová Bystřice. 

      STK proto následně odložila utkání IBM “D“ N.Bystřice / Třebětice z 11.10.2020 
 

Oddíl N.Bystřice do zasedání STK zaslal návrh nového termínu utkání (17.11. – 14,00 hod. - čas zahájení  

   je ale v rozporu s platnou TL). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.10.2020, jako řídící orgán soutěží, email  KHS Jihočeského kraje 

se sdělením o uložení karantény týmu ml. přípravky oddílu Junior Strakonice     

      STK proto následně odložila utkání KP ml. přípr. Blatná / Jun. Strakonice z 11.10.2020 
 

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

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 10.10.2020 (v 10:50 hod.) email od oddílu FK Lažiště se sdělením, 

že vzhledem k nedostatku hráčů (karanténa hráče, zranění, začínající nemoci s podezřením na COVID u 

dalších dvou hráčů) nejsou schopni odcestovat k utkání KPM do Olešníka. Oddíl Lažiště sdělil,  že 

oficiální podrobné vyjádření zašlou na STK počátkem týdne. Na základě emailu ze dne 10.10.2020 sekr. 

KFS informoval v sobotu v 11,00 hod. domácí oddíl a rozhodčí, že se utkání neuskuteční. 

      STK KFS obdržela dne 13.10.2020 email oddílu Lažiště s podrobným vyjádřením. Na základě 

požadavku STK zaslal oddíl ještě 14.10.2020 email se specifikací jmen zraněných a nemocných hráčů a  
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potvrzení ohledně uložení domácí karantény jednomu hráči a úternímu pozitivnímu testu výsledku dalšího 

hráče.  Karanténa od KHS ale nebyla pro oddíl Lažiště zatím ani dodatečně vystavena. 
 

      STK požádala oddíl Olešník o sdělení, zda požadují kontumaci nebo zda vysloví dodatečný souhlas 

s přeložením zápasu. Oddíl Olešník emailem sdělil, že souhlasí se sehráním utkání v náhradním termínu 

      STK děkuje oddíl Olešník za jeho sportovní přístup k mistrovské soutěži 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.10.2020 email od oddílu SK Nemanice se sdělením, že se 

rozhodli neodehrát utkání s Kovářovem dne 10.10.2020. Jako důvod oddíl uvedl, že v jejich mužstvu jsou 

hráči kteří pracují u hasičů, policie ČR a v sociálních službách a mají zákaz volnočasových aktivit ! Dále 

v jejich družstvu mají podezření u dvou hráčů na kontakt s nakaženým Covid-19. Závěrem oddíl uvedl, že 

přijímá kontumaci utkání. Na základě tohoto emailu sekr. KFS informoval v pátek večer hostující oddíl a 

rozhodčí, že se utkání neuskuteční 

      STK KFS si vyžádala stanovisko oddílu Kovářov. Oddíl Kovářov uvedl, že ke zhoršující se 

epidemiologické situaci v ČR a budoucí nedostupnosti náhradních termínu, nesouhlasí se změnou termínu 

zápasu. 
 

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

      nesehraného utkání I.A mužů  Nemanice / Kovářov  0 : 3. 

     STK upouští od uložení pokuty oddílu Nemanice vzhledem ke stávající  obtížné hygienicko- 

     epidemiologické situaci v ČR a probíhajícímu nouzovému stavu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK KFS Jč. kraje obdržela dne 9.10.2020 večer email od oddílu T. Sviny se sdělením, že vzhledem 

k nemoci hráčů „ruší“ (?) sobotní (10.10.2020) zápas dorostu se Zliví.  Sekr. KFS po ověření emailu 

informoval v pátek večer domácí oddíl a rozhodčí, že se utkání neuskuteční. Do zasedání STK oddíl Trh. 

Sviny nezaslal žádné upřesnění svého strohého pátečního sdělení.  

      STK KFS si vyžádala stanovisko oddílu Zliv. Oddíl Zliv ve svém emailem následně uvedl, že ke 

zhoršující se epidemiologické situaci v ČR nesouhlasí se změnou termínu zápasu. 
 

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

      nesehraného utkání I.A dorostu sk.“A“ Zliv / Trh. Sviny  3 : 0. 

     STK upouští od uložení pokuty oddílu Trh. Sviny vzhledem ke stávající  obtížné hygienicko- 

     epidemiologické situaci v ČR a probíhajícímu nouzovému stavu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK termíny nesehraných z důvodů „Covid“ karantény před ukončením přerušení mistrovských 

soutěží projedná až po vládou nařízeném ukončení sportovních aktivit. Jedná se o tato utkání : 

                KPM * Olešník / Lažiště        - bude určeno dodatečně 

                IAM * Slavia ČB / Loko ČB  - bude určeno dodatečně 

                IBM * Dříteň / Lhenice          - bude určeno dodatečně 

                IBM * N. Bystřice / Třebětice - bude určeno dodatečně 

                IAD  * Blatná / Vacov             - bude určeno dodatečně 

                KPMP * Strakonice / Blatná  - bude určeno dodatečně 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      STK ruší zároveň termíny všech dosud schválených dohrávaných utkání. Nové termíny budou  STK 

určeny (potvrzeny nebo upraveny) až po možnosti znovuzahájení soutěží, ukončení nouzového stavu a 

dalších opatření vlády ČR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK vzala na vědomí dodatečnou došlou hlášenku KP přípravek oddílu FC MAS Táborsko 

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

Různé :  
 

      STK zaslala dne 12.10.2020 všem oddílům a OFS níže obdržení rozhodnutí VV FAČR o přerušení 

mistrovských a pohárových soutěží. 
      ……………………………………………………………………………………………………….  
 

     ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
                              O PŘERUŠENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021 
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V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěžního řádu FAČR Výkonný výbor rozhodl dne 9. 10. 
2020 tak, že s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. se 
přerušuje Soutěžní ročník 2020/2021 mistrovských a pohárových soutěží. 
      ……………………………………………………………………………………………………….  

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

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 

 

 


