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 : 10. 4. 2019

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

Zápis č. 25/18-19 ze schůze STK KFS Jč.kraje
ze dne 10. 4. 2019
Mistrovské soutěže:
KP mužů (20. kolo)
I.A mužů sk.“A (16. kolo)
I.A mužů sk.“B (16. kolo)
I.B mužů sk.“A (16. kolo)
I.B mužů sk.“B (16 kolo)
I.B mužů sk.“C (16.kolo)
I.B mužů sk.“D (16. kolo)
KP dorostu (16. kolo)
I.A dorostu sk.“A (12. kolo)
I.A dorostu sk.“C (12. kolo)
KP žáků (16. kolo)
I.A žáků sk.“A (10. kolo)
I.A žáků sk.“C (10. kolo)

- schváleno
- schváleno
- 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 6. – 7. 4. 2019 a konstatovala tyto závady:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Dražice / Protivín – minimální přiblížení hry, kamera proti slunci a některé momenty utkání jsou
proti slunci „neviditelné“. Vše opakované nedostatky.
- STK naposledy upozorňuje oddíl Dražice na tyto nedostatky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Katovice / Osek – není natočen (chybí) odchod po skončení utkání.
- STK upozorňuje opakovaně oddíl Katovice na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Blatná / Třeboň – občas trhaný obraz, přerušovaný zvuk, zlepšit přiblížení hry.
- STK upozorňuje oddíl Blatná na tyto skutečnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Hluboká / Želeč – zlepšit přiblížení hry.
- STK upozorňuje opakovaně oddíl Hluboká na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Jankov / Milevsko – výborné (optimální) přiblížení hry, velmi kvalitní využití grafiky
- STK doporučuje všem oddílům, aby se pokusily přiblížit kvalitativně k této úrovni záznamu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK rovněž doporučuje oddílům KP mužů :
** řádně si na svou úroveň a kvalitu signálu nastavit svoji novou kameru (viz manuál)
** nevkládat při probíhajících nástupech a odchodech hráčů do plochy výsledkovou tabuli

-2** využívat možnosti přiblížení hry /Milevsko, Dražice, Hluboká, Osek, Protivín, Lom)
** zvážit umístění kamery tak, aby se nenatáčel zápas proti slunci
** lépe a uvážlivěji využívat možnosti grafiky, lepší a včasnou přípravou na přenos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů I.AM ze dne 6. - 7. 4. 2019 a nezjistila
žádné závady u vložených záznamů tohoto kola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla prostřednictvím odborného specialisty kontrolu kamery a karty oddílu N. Ves. Bylo
zjištěno špatné nastavení kamery (kamera nastavena na přehrávání a nikoliv na natáčení), ale jinak kamera ani
karta nevykazuje žádnou závadu a je plně funkční !!
- STK proto nenatočení utkání z viny oddílu N.Ves / Semice považuje za nerespektování RS čl. 9b/1 + 5

N. Ves u ČB - pokuta – 500,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu dodání chybějícího záznamu z minulého kola a konstatovala, že chybějící
záznam utkání So.S.Ústí / Milevsko“B byl na úložiště dodatečně dodán. V záznamu (asi „díky“ chybnému
spojení) je nejdříve k vidění II. poločas od 47. min. hry až do konce, po přestávce pak poločas první včetně
chybějících 2 minut hry druhého poločasu – takže nakonec je vloženo celé utkání ! Kvalita záznamu je hodně
průměrná, po celé utkání není vidět ani náznak přiblížení hry.
- STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9b/1

So. Sez. Ústí. - pokuta – 200,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Řešení podaných protestů :
STK zahájila projednání podaného protestu oddílu SK Otava Katovice, z.s. (utkání KP mužů
Katovice / Osek)
STK konstatovala, že protest je podán proti vyloučení a proti popisu přestupku vyloučeného hráče
Tušera Martina (ID 96060022).
STK provede proto dokončení projednání protestu po obdržení rozhodnutí (zápisu) DK.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech :
** KP mužů * Dražice / Protivín – zápis nebyl po utkání v předepsané době uzavřen rozhodčím.
Povinnost uzavření zápisu rozhodčího stanoví pravidlo V, výklad k pravidlu 5/31.
- STK předává rozhodčího Novotného M. k řešení KRaD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.A mužů sk.“B“ * N.Včelnice / Lišov – dle zápisu rozhodčího funkcionář domácího družstva Vajda
Radek (člen FAČR - ID 76030854), který nebyl uveden v zápise o utkání , urážel hrubým způsobem
z hlediště u střídaček rozhodčího a AR1. Hlavní pořadatel se snažil na žádost AR1 tohoto funkcionáře
domácího oddílu zklidnit, toto se mu však povedlo pouze na malou chvíli.
- STK předává funkcionáře Vajdu Radka k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A“ * Netolice / Boršov – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS byl v utkání vykázán
trenér domácího družstva Varyš Radek (ID 70030343) za kritiku a hrubé chování vůči rozhodčím
- STK předává trenéra Varyše Radka k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“B“ * Osek“B / Bělčice – v zápisu rozhodčího je uvedeno zranění hráče domácích
Budoše, ale ve zprávě rozhodčího není zranění zaškrtnuto
- STK předává rozhodčího Novotného Ctibora k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3** I.B mužů sk.“B“ * Chelčice / Cehnice – ve zprávě DS je uvedeno chybně číslo kola (uvedeno 18.kolo
- správné číslo kola 16).
- STK předává delegáta Šafránka Jos. K řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“C“ * Mirovice / Ml. Vožice – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS musel při utkání
hlavní pořadatel zasáhnout, na základě žádosti rozhodčího, proti skupince pravděpodobně podnapilých
domácích diváků, kteří opakovaně skandovali a hrubým způsobem uráželi rozhodčí.
- STK předává oddíl Mirovice k řešení DK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“C“ * D. Bukovsko / Chyšky – v zápisu rozhodčího je uvedeno, že hosté se dostavili se
stejnou barvou stulpen, jakou má uvedenu domácí oddíl ve vydaném platném přehledu barvy výstroje
oddílů (viz příloha zápisu STK č. 22 z 20.3.2019 ).
Domácí oddíl nakonec nastoupil ve druhé sadě stulpen, začátek nebyl opožděn
- STK konstatuje nerespektování RS čl. 14/3
Oddíl Chyšky - pokuta – 100,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP st. a ml. dorostu * Met. Tábor / Č. Krumlov – zápis staršího ani mladšího dorostu nebyl po
utkání v předepsané době uzavřen rozhodčím.
Povinnost uzavření zápisu rozhodčího stanoví pravidlo V, výklad k pravidlu 5/31.
- STK předává rozhodčího Přibyla Jana k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP st. žáků * Loko ČB / Milevsko – zápis nebyl ze strany hostujícího družstva uzavřen, neboť
vedoucí hostujícího družstva se nedostavil (bez udání důvodu) do kabiny rozhodčích k potvrzení zápisu
- STK konstatovala porušení SŘ § 61/2 ze strany oddílu Milevsko
Milevsko - 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 KP starších a mladších přípravek – bez závad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK upozorňuje oddíly, že o změnu na soupisce je možno v jarní části požádat nejpozději do
30.4.2019 (viz RS čl. 12/5). Později podané žádosti nebude STK akceptovat.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Změna termínů (hřišť):
STK schválila došlé žádosti o změnu hřiště (beze změny termínu) a vložila požadované změny hřišť
do IS systému
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla kontrolu úplnosti hlášenek na utkání 10. kola KP st. a ml. přípravek hraných 5.5.2019.
STK zjistila, že hlášenku na pořádaný miniturnaj tohoto 10. kola nezaslaly (do zasedání STK) oddíly
SKP ČB“A“ a SKP ČB“B.
- STK konstatovala nesplnění nařízení řídícího orgánu soutěží (viz předchozí zápisy STK)
SKP ČB - pokuta – 300,- Kč (2x 150 Kč)
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
STK ukládá oddílu SKP ČB, aby zaslat urychleně hlášenky na 10. kolo KP přípravek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-4STK upozorňuje opakovaně 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 11. kolo hrané 12.5.2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 je nutno hlásit (KFS a
soupeři) emailem a rovněž změnu hrací plochy je nutno sekretáři soupeře ještě navíc sdělit telefonicky a
SMS zprávou.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Různé :
STK vzala na vědomí informaci předsedy STK ze schůze VV dne 4.4.2019.
STK vzala na vědomí VV KFS schválení předložené TL na podzim 2019.
Tato schválená TL byla vyvěšena na web Fotbal.cz a zároveň ji zasíláme jako přílohu tohoto
zápisu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK naposledy 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.
Pozvánka na tento aktiv bude oddílům zaslána v pátek 12.4.2019.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

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
Příloha : Schválená TL soutěží KFS na podzim 2019

