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_____________________________________________________________________

ZÁPIS STK č. 21 – SR 2021/2022 ze dne 21. dubna 2022
1/ Odložená utkání z termínu 9. – 10. dubna 2022 (nezpůsobilá hrací plocha)
Utkání byla odložena vždy se souhlasem hostujícího družstva. Náhradní termíny jsou po dohodách
klubů v systému IS – mimo utkání I. třídy žáků Ždírec nad Doubravou – Telč.
Muži – I.A třída skupina B
Herálec – Budišov-Nárameč
Muži – I.B třída skupina A
Antonínův Důl – Havlíčkova Borová
Dorost – KP
Ždírec nad Doubravou – Chotěboř A/Víska
Žáci – nadstavba
Vrchovina – Polná
Žáci – I. třída
Rapotice/Ketkovice – Želetava/Předín, Ždírec nad Doubravou – Telč.
Většina odložených utkání ze zápisu STK
v náhradních termínech.

č. 20 a z dnešního zápisu STK již byla odehrána

2/ Nařízení utkání
STK KFS Vysočina nařizuje v souladu se SŘ FAČR Hlava II, § 60 bod 3 odehrát nesehrané utkání I.
třídy žáků Ždírec nad Doubravou – Telč z důvodu nezpůsobilé hrací plochy ze dne 9.4.2022 (nedošlo
k dohodě klubů) v termínu pátek 29.4.2022 od 16.30 hodin (mladší – 16.30 hod., starší – 18.15
hod.).
3/ Zahájení soutěžního ročníku 2022/2023
Předpokládané zahájení soutěžního ročníku 2022/2023 – 7.8.2022 prvním kolem u všech soutěží
mužů. Termíny zahájení soutěží mládeže budou podle počtu účastníků soutěží dle přihlášek.
Losovací aktiv proběhne v Polné, termín bude upřesněn. Přihlášky do soutěží budou ke stažení na
webu KFS a budou zaslány do klubů s termínem vrácení na KFS Vysočina do 10. června 2022.
4/ Pořádkové pokuty – přestupky proti ustanovení SŘ FAČR a RS KFS Vysočina
Bedřichov – 300,- Kč – kumulace funkcí v utkání KP starších žáků Pelhřimov – Bedřichov dne
2.4.2022 (Fuxa Jan ID 99090918 – v ZoU jako vedoucí mužstva a AR2) – viz zápis KR KFS ze dne
14.4.2022.

Rozsochy – 300,- Kč – kumulace funkcí v utkání I. třídy dorostu skupiny B Rozsochy – Žďár nad
Sázavou B dne 9.4.2022 (Prášil František ID 70090593 – v ZoU uveden jako trenér a AR1) – viz zápis
KR KFS ze dne 14.4.2022).
5/ Podání protestu
FK Jaroměřice nad Rokytnou (utkání I. B třídy mužů skupiny B Jaroměřice nad Rokytnou – Bohdalov
ze dne 14.4.2022) podal protest (nesouhlas s udělením ČK hráči). Protest předán k posouzení
odborné komisi (KR). Protest byl odbornou komisí v souladu se SŘ a Procesní řádem FAČR shledán
jako důvodný.
6/ Různé
a)
STK schválila propozice Veteránské soutěže hráčů nad 40 let o přeborníka KFS Vysočina 2022.
Turnaj za účasti šesti družstev proběhne v pátek 27. května 2022 v Humpolci. Propozice obdrží
účastníci soutěže.
b)
FK Bohemia Světlá nad Sázavou oznamuje, že ve Světlé nad Sázavou došlo k uzavření náměstí,
objízdná trasa je značená. Jedná se hlavně o příjezd ze směru od Humpolce a Ledče nad Sázavou.
Z Havlíčkova Brodu je nejlepší využít směru přes Veselý Žďár a Lučici, od Habrů je to beze změny.
V případě nejasností kontaktujte paní Ditu Pohnětalovou (608 741 447).

Pavel Pech
předseda STK KFS Vysočina

