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Všem oddílům hrajícím soutěže KFS
v sezóně 2018/2019
+
všem OFS Jč.kraje
+ odborné komise – STK, DK, KRaD
Váš dopis :

Vyřizuje: Eibl

Datum : 13. 3. 2019

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

Zápis č. 21/18-19 ze schůze STK KFS Jč.kraje
ze dne 13. 3. 2019
Mistrovské soutěže :
STK vzala na vědomí email oddílu FK Tatran Prachatice ohledně změny barvy dresů pro domácí
zápasy I.A mužů sk.“A.
Barva dresů od jara 2019 u domácích zápasů : dres barva žlutá / trenýrky barva modrá / stulpny
barva žlutá.
STK žádá všechny oddíly I.A mužů sk.“A“, aby uvedenou změnu vzaly na vědomí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK opakovaně upozorňuje oddíly hrající soutěže I.A žáků, že nadstavbová část o vítěze soutěže
I.A starších žáků se hraje takto :
Ne 9.6.2019 – 10,00 hod. se hraje semifinále č . 1 (Vítěz sk. „A“ /druhý ze skupiny „B )
Ne 9.6.2019 – 10,00 hod. se hraje semifinále č . 2 (Vítěz sk. „B“ /druhý ze skupiny „A )
Ne 16.6.2019 – 10,00 hod. vítěz semifinále č. 1 / vítěz semifinále č. 2
Zápasy výše uvedené nadstavbové části hrají pouze starší žáci
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Kontrola soupisek :
STK provedla kontrolu soupisek KPM.
STK při této kontrole zjistila, že do systému do doby kontroly STK (13.3.2019 - 14,00 hod.) a ani
odeslání zápisu STK oddílům (14.3.2019 – 8,00 hod.) nevložil soupisku tento oddíl KP mužů:
Oddíl Želeč
* pokuta 300 Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec a.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
STK ukládá oddílu Želeč aby vložil obratem soupisku mužů do systému.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje, že na zasedání STK 20. 3. 2019 provede kontrolu soupisek oddílů hrajících
I.A tř. mužů, I.B tř. mužů, KP dorostu a KP žáků.
STK připomíná všem oddílům, že soupisky po vložení do systému není nutno následně zasílat na
STK (pouze v případě požadavku na změnu soupisky po jejím vložení).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK rovněž upozorňuje oddíly, že soupisku musí předložit (zaslat emailem) i oddíly, které
startují v tzv. „společenství“ družstev a které mají v nižších soutěžích ještě další družstvo.
Na soupisce „společenství“ musí být uvedeni hráči obou oddílů v počtu dle odstavce 3 čl. 12 RS, přičemž
minimální počet hráčů jednoho oddílu jsou tři !!
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
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Změna termínů (hřišť) :
STK upozorňuje oddíly na termíny uzávěrek hlášenek na jaro 2019. Dle rozhodnutí řídícího orgánu
soutěží, oddíly bez souhlasu soupeře si mohou provést v IS systému změnu oproti platnému termínu
v RS nejpozději do určeného termínu. U soutěží mužů, KP dorostu a KP žáků již stanovený termín (KP
28.2.2019, ostatní 7.3.2019) uplynul, u I.A dorostu sk.“A+C je termín 14.3.2019, u I.A žáků platí termín
21.3.2019 a u I.A.dorostu sk.“B termín 28.3.2019. Důrazně připomínáme, že je však vždy nutno ale
dodržet podmínky stanovené v RS (mládež So 10,00 hod. , nováčci I.A + I.B tříd. v So hrát nejpozději 3,5 hod. před ÚT).
Pro soutěže KP přípravek je nutno zaslat emailem STK a soupeřům hlášenku nejpozději 25 dnů před
termínem konání příslušného miniturnaje.
STK rovněž připomíná, že vždy v případě požadavku na sehrání mistrovského utkání mimo termín
určený (So + Ne) v TL je nutný v každém případě doložit (přes IS systém) souhlas soupeře !!
STK dále upozorňuje oddíly, že změny termínu zápasů (po uplynutí výše uvedených termínů), je
nutno provádět pouze dohodou. STK doporučuje maximálně využívat IS systém, ve kterém domácí oddíl
elektronicky umístí žádost o změnu a hostující oddíl žádost elektronicky potvrdí. Po tomto souhlasu bude
změna termínu následně STK převedena do systému. Starý způsob zasílání emailových hlášenek, bude v
případě nutnosti po zaslaném souhlasu soupeře, také ještě akceptován. Využívejte ale IS systém a
minimalizujte pro jaro 2019 hlášení termínů prostřednictvím emailů.
Změnu hřiště je nutno nahlásit stále pouze prostřednictvím emailu. Provedení změny hřiště (bez změny
termínu) je vždy zdarma a hostující oddíl musí vždy tuto změnu (nahlášenou min. 24 hod. před
utkáním), akceptovat. Tyto změny hřiště ale nutno hlásit (KFS a soupeři) emailem, STK navíc
doporučuje pořádajícímu oddílu toto sdělit ještě navíc telefonicky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK schválila dohody oddílů na změny termínů (mimo ÚT) mistrovských utkání takto :
** I.A tř. sk.“A * Vodňany / Slavia ČB se hraje v Pátek 19.4.2019 od 17,00 hod.
** I.B tř. sk.“B * Roudné“B / Netolice se hraje v Pondělí 22.4.2019 od 17,00 hod.
** KP dorostu * Vimperk / Slavia ČB+Borovany se hraje ve Středu 8.5.2019 od 10,00 (+ 12,15) hod.
** I.A tř. dorostu sk.“B * Volyně+Češtice / Vl. Březí se hraje ve Středu 8.5.2019 od 13,00 hod.
** KP žáků * Strakonice / Prachatice se hraje ve Čtvrtek 23.5.2019 od 16,15 (+ 18,00) hod.
* Blatná / Hradiště se hraje ve Středu 5.6.2019 od 16,00 (+17,30) hod. v pořadí MŽ, dále SŽ
** I.A žáků sk.“A“ * Lomnice+Ševětín/ Rudolfov se hraje v Neděli 31.3.2019 od 9,00 (+10,45) hod.
* Lomnice+Ševětín/ D.Voda+Třeboň „B se hraje v Pátek 19.4.2019 od 10,00 (+11,45) hod.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Různé :
STK upozorňuje oddíly mužů, že rovněž pro jarní část sezóny 2018/2019 nadále platí plně článek
14/3 RS
Ve všech soutěžích mužů KFS Jč. kraje platí také v sezóně 2018/2019, že hostující družstvo musí respektovat
tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak je uvedeno v RS. Dresy hostujících družstev musí být zřetelně
odlišné od nahlášené barvy domácího oddílu. Nedodržení tohoto ustanovení hostujícím družstvem bude bráno
jako hrubé nerespektování RS. V případě, že domácí oddíl by chtěl nastoupit v jiné odlišné sadě, toto včas (min.
3 dny před utkáním)‚ oznámí hostujícímu oddílu.

Změnu barvy dresů uvedených v RS pro jarní část může oddíl uplatnit nejpozději do 5 dnů
před zahájením příslušné jarní soutěže
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK ukládá na základě požadavku KRaD, oddílům hrajícím KP mužů následující povinnost.
Od jarní části sezóny 2018/19 bude ve všech zápasech KP mužů probíhat předzápasová porada. Tato
krátká porada bude vždy 30. minut před termínem zahájení zápasu ÚT za účasti HP, rozhodčího, DS a
vedoucích obou mužstev. Na tuto poradu zároveň vždy přinesou vedoucí mužstev ke kontrole dres,
trenýrky, stulpny jak hráče, tak i brankáře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK vzala na vědomí informaci o změně předsedy Sokola Sez. Ústí. Novým předsedou fotbalového
oddílu TJ Sokol Sez. Ústí je Ladislav Šebek, tel. 725 444 767.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3STK vzala na vědomí propozice 7. ročníku mezinárodního turnaj „O pohár divoké Vltavy – Magic
CUP Šumava, který pořádá oddíl FK Dolní Dvořiště ve dnech 23. – 26.5.2019.
Propozice turnaje byly předány obsazovacímu úseku KRaD k zajištění obsazení rozhodčích.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Proti rozhodnutí ST K 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

