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Všem oddílům hrajícím soutěže KFS
v sezóně 2017/2018
+
všem OFS Jč.kraje
+ odborné komise – STK, DK, KRaD
Váš dopis :

Vyřizuje: Eibl

Datum : 30. 11. 2017

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

Zápis č. 18/17-18 ze schůze STK KFS Jč.kraje
ze dne 30. 11. 2017
Řešení podaného protestu :
STK dokončila projednání podaného protestu oddílu TJ Malšice z.s. (utkání mužů Malšice / Třeboň
„B).
Řídící orgán vzal na vědomí rozhodnutí DK ze dne 24.1012017 a na základě vyneseného trestu dospěl
k názoru, že došlo k disciplinárnímu provinění hráče Kráma Václava, které bylo uvedeno v zápise
rozhodčího.
Řídící orgán vzal na vědomí sdělení KRaD, že na základě jejich provedeného šetření se neprokázalo
v protestu popsané chování rozhodčího Křížovského J. po skončení utkání.
STK KFS protest oddílu mužů TJ Malšice z.s. zamítá.
Poplatek za řízení o protestu dle §2 přílohy 1 Procesního řádu FAČR ve výši 750,- Kč bude oddílu
naúčtován řídícím orgánem na jeho sběrný účet.
Toto rozhodnutí STK bude uveřejněno na Úřední desce KFS Jč. kraje a bude zasláno emailem oddílu TJ
Malšice z.s. dne 1.12.2017
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Kontrola soupisek :
STK projednala email oddílu Tatranu Prachatice s připomínkou ohledně udělené pokuty za
nenastoupení hráče ze soupisky KP ml. přípravek (Zeman Kryštof - ID 10100550).
STK zjistila, že připomínka oddílu Prachatice je pravdivá. Hráč Zeman Kryštof nastoupil
v podzimní části soutěží za oddíl T. Prachatice v soutěži KP ml. přípravek ve čtyřech zápasech.
STK ruší (s omluvou) oddílu Prachatice uloženou pokutu 200 Kč (viz zápis STK č 17 ze dne
22.11.2017).
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= .=

Různé :
STK vzala na vědomí dodaný atest FAČR na UMT Hluboká s platností do 14.11.2020. Na hřišti UMT
Hluboká se mohou hrát soutěže mužů do úrovně ČFL a soutěže mládeže bez omezení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že se dnes konalo v letošním roce poslední pravidelné zasedání, přeje STK

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
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Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení
zápisu k ORK KFS Jč.kraje. Poplatek za odvolání stanoví příloha č. 1
Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání

Eibl Vladimír
předseda STK VV KFS Jč.kraje

