Jihočeský krajský fotbalový svaz
Skuherského 14, 370 01 Č.Budějovice
tel. : 777268713, 777268716,
eibl.vladimir@volny.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail :

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

Vyřizuje: Eibl

Datum : 4. 4. 2019

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

Zápis č. 24/18-19 ze schůze STK KFS Jč.kraje
ze dne 4. 4. 2019
Mistrovské soutěže:
KP mužů (19. kolo)
I.A mužů sk.“A (15. kolo)
I.A mužů sk.“B (15. kolo)
I.B mužů sk.“A (15. kolo)
I.B mužů sk.“B (15 kolo)
I.B mužů sk.“C (15.kolo)
I.B mužů sk.“D (15. kolo)
KP dorostu (15. kolo)
I.A dorostu sk.“A (22. kolo)
I.A dorostu sk.“C (22. kolo)
KP žáků (15. kolo)

- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno
- schváleno

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

STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy
KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 30. – 31. 3. 2019 a konstatovala tyto závady:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Protivín / Hluboká – chybí nástup a cca 6. min. 1 poločasu. V zápise rozhodčího a zprávě DS bylo
toto HP sděleno (technické problémy).
- STK poprvé respektuje to vysvětlení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Roudné / Olešník - minimální přiblížení hry během utkání.
- STK upozorňuje oddíl na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Rudolfov / Blatná – čas II. poločasu spuštěn opožděně o cca 2. min.
- STK upozorňuje oddíl na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Čimelice / Jankov – bez času a skóre. Pro problémy v internetovém připojení (nahlášeno HP
rozhodčímu a DS po utkání) bylo celé utkání vloženo ze záznamu ve slušné kvalitě.
- STK bere na vědomí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Želeč / Č. Krumlov – opakované výpadky obrazu (nahlášeno HP do zápisu), nepoužitelný záznam,
v cca 65. min zápasu není natočeno.
Oddíl Želeč byl v pondělí sekr. KFS upozorněn, aby dodal ze záznamu znovu celé utkání na TV COM.
Do kontroly STK (čtvrtek 4.4.2019 – 12,00 hod.) nebyl zápas na TV COM ze záznamu vložen.
- STK konstatovala závažné porušení čl. 9a/1 RS

-2Želeč - pokuta – 600,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Milevsko / Katovice - minimální přiblížení hry během utkání.
- STK upozorňuje oddíl na tuto skutečnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu dodání chybějícího záznamu z minulého kola a konstatovala, že chybějící
záznam utkání Hluboká / Třeboň byl na TV COM dodán nekompletní. Z druhého poločasu bylo dodáno
pouze 33. minut hry.
- STK konstatovala porušení čl. 9a/1 RS

Hluboká - pokuta – 200,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů I.AM ze dne 30. - 31. 3. 2019 a
konstatovala tyto závady u uložených záznamů:
** N. Ves / Semice – zápas není na úložiště vložen. Dle emailového sdělení oddílu při natáčení docházelo
k poruchám na záznamovém zařízení a SD kartě, proto dle sdělení oddílu nemohl být záznam uložen.
Dle vyjádření odborného specialisty souběžná porucha kamery a SD karty není příliš pravděpodobná.
Po kontrole úložiště bylo odborným specialistou zjištěno, že bylo na úložiště nahráno množství
souborů, které se na úložišti tváří jako video. Bohužel ani z jedné části nejdou načíst „metadata“ a
všechny soubory jsou poškozené. Dále dle vyjádření odborného specialisty je rovněž divné, že na
podzim nahrávky (archiv) oddíl slučoval a nahraný soubor byl vždy vložen kompletně.
- STK provede oddílu výměnu kamery a na základě kontroly
původní kamery rozhodne o dalším postupu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** So. S.Ústí / Milevsko“B – zápas nebyl do doby zasedání STK na úložiště vložen. Oddíl písemně
oznámil, že nemohl v předepsané době z technických důvodů (porucha počítače po utkání) vložit
utkání na úložiště a požádal o prodloužení termínu vložení na úložiště do konce tohoto týdne.
- STK ukládá oddílu Sokol S.Ústí vložit utkání na úložiště nejpozději do 7.4.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu dodání chybějícího záznamu z minulého kola a konstatovala, že chybějící
záznam utkání Semice / Loko ČB byl ve slušné kvalitě na úložiště dodatečně dodán.
- STK bere na vědomí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK znovu upozorňuje oddíly, aby po zimní přestávce si včas vyzkoušely záznamovou techniku včetně
úplnosti nabití - STK nebude nadále tak mírně tolerovat podobné závady (výmluvy).
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Řešení podaných protestů :
STK vzala na vědomí podání protestu oddílu Č. Krumlov dne 30.3.2019 k utkání KP ml. žáků spol.
Hradiště +Písek / Č. Krumlov. Protest byl podán proti popisu přestupku vykázaného vedoucího družstva
hostů a způsobu řízení utkání rozhodčím – pouštění tvrdé hry na obě strany v průběhu utkání.
Dne 2.4.2019 oddíl FK Slavoj Č. Krumlov písemně sdělil, že podaný protest oddíl stahuje.
STK proto nezahájila z tohoto důvodu projednání původně podaného protestu oddílu Č. Krumlov.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech :
** I.A mužů sk.“A“ * Větřní / Lhenice – dle zápisu rozhodčího byl v utkání vykázán trenér domácího
družstva Sulzer Vlastimil (ID 76120354) za vulgární výroky vůči rozhodčím.
- STK předává trenéra Sulzera Vlastimila k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3** I.A mužů sk.“B“ * Veselí / N. Včelnice – dle zápisu rozhodčího byl v utkání vykázán trenér
hostujícího mužstva Vajda Radek (ID 76030854) za opakovanou kritiku a nevhodné chování vůči AR1.
- STK předává trenéra Vajdu Radka k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.A mužů sk.“B“ * Met. Tábor / Nemanice – ve zprávě DS je uvedeno chybné ID u AR1 Kříže Karla
st. (uvedeno 63030018, správně má být 63030160).
- STK předává delegáta Šafránka Jos. k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A“ * Boršov / Velešín – dle zprávy DS se rozhodčí k utkání dostavil 25. min. před
začátkem zápasu z důvodu přejezdu z předchozího utkání. Pozdní dostavení bylo rozhodčím
obsazovacímu úseku řádně včas nahlášeno. Začátek zápasu nebyl opožděn.
- STK bere na vědomí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A“ * H. Planá / Dříteň – dle zápisu rozhodčího byl v utkání vykázán trenér domácího
mužstva Souček Karel ( ID 68080261) za kritiku a nevhodné chování vůči rozhodčímu zápasu. Po
vykázání vyhrožoval rozhodčímu fyzickým napadením.
- STK předává trenéra Součka Karla k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A“ * Zl. Koruna / Kaplice – ve zprávě DS neuvedl delegát své jméno, příjmení ani ID.
- STK předává delegáta Pípala P. k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“B“ * Cehnice / Dražejov – dle zprávy DS se rozhodčí k utkání dostavil 20. min. před
začátkem zápasu z důvodu přejezdu z předchozího utkání divize dorostu.
Pozdní dostavení bylo rozhodčím obsazovacímu úseku řádně včas nahlášeno.
Dále zápis nebyl po utkání v předepsané době uzavřen rozhodčím.
Povinnost uzavření zápisu rozhodčího stanoví pravidlo V, výklad k pravidlu 5/31. K uvedenému
nedostatku poslal rozhodčí STK vysvětlující dopis.
- STK předává rozhodčího Hoška Jana (druhý případ) k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP mladších žáků * spol. Hradiště+Písek“B / Č. Krumlov – dle zápisu rozhodčího byl v utkání
vykázán vedoucí hostujícího mužstva Zdychynec Václav ( ID 68010579) za vulgární slova a vyhrožování
rozhodčímu.
- STK předává trenéra Zdychynce Karla k řešení DK
Zápis nebyl ze strany hostujícího družstva uzavřen, neboť v zápise ml. žáků nebyl další funkcionář uveden
a po utkání přítomný vedoucí ze zápisu starších žáků, odmítl bez udání důvodu zápis uzavřít.
- STK konstatovala porušení SŘ § 30/3 + 61/2 ze strany oddílu ČK
Č. Krumlov - pokuta – 200,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Kontrola soupisek:
STK provedla kontrolu soupisek I.A tř. žáků sk.“A“ + „B“ – bez závad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje, že na zasedání dne 10. 4. 2019 provede kontrolu soupisek oddílů KP starších a
mladších přípravek.
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 provedla v elektronickém systému dne 3.4.2019 vyžádanou změnu soupisky oddílu TJ Božetice
(IB mužů).
Do původní soupisky byli dopsáni hráči Dušek Jiří (ID 77101290), Fara Josef (ID 88032544), Jíška Pavel
(ID 95061760 a Němec Michal (ID 81091229), ze soupisky byli následně vyškrtnuti hráči Pecka Michal,
Stejskal Lukáš, Stejskal Filip a Němeček Jan.

-4STK upozorňuje oddíl Božetice, že starty těchto dopsaných hráčů v zápasech budou započítávány až
od dnešního termínu potvrzení soupisky – jejich event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7
nezapočítává.
Oddíl Božetice si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Změna termínů (hřišť):
STK schválila dohody oddílů na změny termínů (mimo ÚT) mistrovský zápasů takto :
** I.A tř. sk.“A * Semice / Planá u ČB se sehraje v Pátek 10.5.2019 od 17,30 hod. (dohoda)
** I.A tř. st. a ml. žáků sk.“B
* Vodňany / spol. Protivín+Záhoří se sehraje v Pátek 19.4.2019 od 10,00 + 11,45 hod. (dohoda)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu úplnosti hlášenek na utkání 9. kola KP st. a ml. přípravek hraných 28.4.2019.
STK zjistila, že hlášenku na pořádaný miniturnaj 9. kola KP zaslaly všechny oddíly.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje oddíly hrající KP přípravek, že pro tuto soutěž je nutno zaslat hlášenku emailem
STK a soupeřům nejpozději 25 dnů před termínem konání příslušného miniturnaje.
STK zkontroluje na svém příštím zasedání úplnost hlášenek pro 10. kolo hrané 5.5.2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK znovu upozorňuje oddíly, že změnu hřiště (beze změny termínu) v případě nezpůsobilosti
vlastní hrací plochy je možno provést nejpozději do 24 hod. před utkáním. Změnu hřiště nutno hlásit
(KFS a soupeři) emailem a rovněž změnu hrací plochy nutno sekretáři soupeře ještě navíc sdělit
telefonicky a SMS zprávou.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Různé :
STK opětovně upozorňuje, že na základě rozhodnutí VV Jč. KFS ze dne 20. 9. 2018 a 21.2.2019
svolává VV + STK schůzku trenérů a vedoucích družstev, které hrají v sezóně 2018/2019 mistrovské
soutěže I.B mužů a mládeže KFS Jč. kraje. Schůzka se bude konat v pondělí 29.4.2019 v Kulturním domě
Metropol ČB – sál „Malé scény“ od 17,00 hod. Vzhledem k projednávanému obsahu a zhoršujícímu se
chování funkcionářů na lavičkách, bude účast pozvaných oddílů I.B + M velmi nutná. Obdobná schůzka
s oddíly KP + I.A tř. se konala 22.10.2018.
Pozvánku na aktiv oddíly obdrží samostatně.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

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

