Fotbalová asociace České republiky
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ KRAJE VYSOČINA
Sportovně technická komise
_____________________________________________________________________

ZÁPIS STK č. 3 – SR 2022/2023 ze dne 4. srpna 2022
1/ Krajský pohár mužů – CONSTRUCT CUP
2. kolo – neděle 31. července 2022
Soupeři
Bedřichov – Světlá nad Sázavou
Křižanov – Nedvědice
Myslibořice – Nová Ves
FŠ Třebíč – Velký Beranov

Výsledek
0:3 /0:2/
1:3 /0:2/
1:9 /0:6/
2:1 /0:0/

Semifinále bude rozlosováno na VH KFS Vysočina a odehráno v jarní části SR 2022/2023.
2/ Změna postupových a sestupových tabulek u soutěží mužů pro SR 2022/2023
V návaznosti na zveřejněný RS ŘK FAČR pro Moravu pro SR 2022/2023 a navýšení počtu družstev
v MSD z 42 na 48 od SR 2023/2024 dochází ke změně postupových a sestupových tabulek
v soutěžích mužů KFS Vysočina. Nové tabulky budou zveřejněny ve stávajícím RS KFS Vysočina a
klubům bude podána informace.
3/ Žádosti klubů
TJ Sokol Jamné
STK KFS Vysočina uděluje TJ Sokol Jamné v souladu s RS KFS Vysočina čl. 4 bod 4 výjimku, týkající se
náležitostí hřišť – laviček pro podzimní část SR 2022/2023 (v průběhu podzimní části soutěže dojde
k jejich rekonstrukci). Dále nařizuje pořadatelsky zajistit odchod družstev z hrací plochy do kabin a
odchod rozhodčích do místnosti pro rozhodčí (nově zřízena v budově Obecního úřadu). Jedná se o
dočasné opatření, v plánu je budování nového zázemí přímo u hřiště.
TJ Družstevník Bory
STK KFS Vysočina projednala žádost TJ Družstevník Bory o výjimku ohrazení hrací plochy dle RS KFS
Vysočina pro podzimní část SR 2022/2023. STK výjimku povoluje. Vzhledem ke znalosti situace byl
pověřen člen STK KFS Vysočina pan Jiří Beneš projednat uvedenou žádost na místě. STK se domnívá,
že současný stav lze řešit např. umístěním pořadatelů apod. Pan Beneš podá zprávu o jednání
v klubu na příští schůzi STK.
4/ Zimní liga dorostu
STK KFS Vysočina schválila přípravu nového ročníku ZL dorostu.

Počet přihlášených družstev – 16, vytvořeny 3 skupiny (2 skupiny 5 účastníků, 1 skupina 6
účastníků). Předpokládaný termín zahájení 4.-5.2.2023, ukončení utkání ve skupinách 4.-5.3.2023,
finálový turnaj vítězů skupin 11.3.2023.
Bližší informace obdrží kluby po zajištění hřišť s umělým povrchem (zajišťuje KFS Vysočina).
5/ Soutěž slušnosti – informace
Nový ročník soutěže slušnosti lze průběžně sledovat na http://svehla.info/kfs.html
6/ Pořádkové pokuty – přestupky proti ustanovení SŘ FAČR a RS KFS Vysočina
Bedřichov – 300,- Kč – nesplnění nařízení zaslat v elektronické podobě nejpozději 10 dnů před
zahájením soutěží barevnou fotografii sady dresu hráčů (B družstvo mužů) – RS KFS Vysočina čl. 8,
bod 6.
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předseda STK KFS Vysočina

