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 : 17. 4. 2019

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

Zápis č. 26/18-19 ze schůze STK KFS Jč.kraje
ze dne 17. 4. 2019
Mistrovské soutěže:
KP mužů (21. kolo)
I.A mužů sk.“A (17. kolo)
I.A mužů sk.“B (17. kolo)
I.B mužů sk.“A (17. kolo)
I.B mužů sk.“B (17 kolo)
I.B mužů sk.“C (17.kolo)
I.B mužů sk.“D (17. kolo)
KP dorostu (17. kolo)
I.A dorostu sk.“A (13. kolo)
I.A dorostu sk.“B (18. kolo)
I.A dorostu sk.“C (13. kolo)
KP žáků (17. kolo)
I.A žáků sk.“A (11. kolo)
I.A žáků sk.“C (11. kolo)
KP přípravek (8. kolo)

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

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

STK znovu upozorňuje na rozlosování jarních semifinálových zápasů ČP mužů a dorostu.
V semifinále ČP mužů se ve středu 24.4.2019 od 17,30 hod. utkají :
N. Včelnice / Větrovy
Hrdějovice / Mirovice
V semifinále ČP dorostu se ve středu 24.4.2019 od 17,30 hod. utkají :
Blatná / SKP ČB
Větrovy / Slavia ČB
STK žádá KRaD o obsazení zápasů rozhodčími.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy
KRaD, ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 13. – 14. 4. 2019 a konstatovala tyto závady nebo
nedostatky:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Třeboň / Lom – čas spuštěn opožděně o cca 3. min, do odchodu v I. a II. poločase předčasně vložena
výsledková tabule.
- STK upozorňuje oddíl Třeboň na tyto nedostatky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-2** Milevsko / Olešník – opět minimální přiblížení hry během utkání.
- STK naposledy upozorňuje oddíl Milevsko na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Protivín / Blatná – trhaný obraz při odchodu hráčů po skončení utkání.
- STK upozorňuje oddíl Protivín na tuto závadu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Želeč / Dražice – odchod do kabin po skončení utkání je nevhodně zabírán (dřevěný sloup), chybí
zachycení odchodu rozhodčích.
- STK upozorňuje oddíl Želeč na tuto skutečnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Čimelice / Roudné – do odchodu v I. poločase předčasně vložena výsledková tabule, která zůstala
vidět i na začátku II. poločasu, jinak velmi slušná úroveň přenosu!
- STK upozorňuje oddíl Čimelice na tyto nedostatky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Hluboká / Č. Krumlov – v prvním poločase nejsou natočeny cca 2 min. záznamu (záznam 2x
přerušen v cca 13. a 34. minutě), ve druhém poločase rovněž nejsou natočeny cca 3 min. záznamu
(záznam opět 2x přerušen v cca 58. a 79.minutě). Po skončení utkání HP rozhodčímu ani DS tuto závadu
nehlásil.
- 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 13. - 14. 4. 2019 a
zjistila tyto závady u vložených záznamů tohoto kola:
** Loko ČB / Lhenice – chybí příchod na HP, z prvního poločasu natočeno pouze cca 37 min. (nahlášeno
HP po utkání rozhodčímu), v záznamu chybí odchod a příchod hráčů do II. poločasu, chybí odchod po
skončení utkání.
- STK konstatovala porušení čl. 9b/1 RS
Loko ČB - pokuta – 200,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Vimperk / T. Sviny– chybí odchod hráčů po skončení druhého poločasu (první případ).
- STK upozorňuje oddíl Vimperk na tento nedostatek
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Řešení podaných protestů:
STK dokončila projednání podaného protestu oddílu SK Otava Katovice, z.s. (utkání KP mužů
Katovice / Osek)
Řídící orgán vzal na vědomí rozhodnutí DK ze dne 11.4.2019 a na základě vyneseného trestu dospěl
k názoru, že došlo k disciplinárnímu provinění hráče Tušera Martina, které bylo uvedeno v zápise
rozhodčího a zprávě delegáta utkání.
STK KFS proto protest oddílu mužů SK Otava Katovice, z.s. zamítá.
Poplatek za řízení o protestu dle §2 přílohy 1 Procesního řádu FAČR ve výši 2.000,- 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 SK
Otava Katovice dne 18.4.2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK zahájila projednání podaného protestu oddílu FK Slavoj Český Krumlov, z.s. (utkání KP mužů
Hluboká / Č. Krumlov).
STK konstatovala, že protest je podán proti neodpískání dvou PVK při evidentním podražení hráče
ČK č. 10 a následně hráče č. 9.
STK vzala na vědomí email oddílu Č. Krumlov (adresovaný KRaD a DK) se žádostí o shlédnutí
záznamu z utkání (čas 43:00 – 43:20).

-3STK konstatovala, že protest splňuje náležitosti dle Procesního řádu § 26/4.
STK žádá, po projednání s předsedou KRaD, o zaslání písemného stanoviska odborné komise
k popisovaným událostem.
STK provede dokončení projednání protestu po obdržení odborného stanoviska KRaD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK zahájila projednání podaného protestu oddílu SK Planá, z.s (utkání mužů N.Ves / Planá u ČB).
STK konstatovala, že v textu je v dlouhém vyjádření oddílu uvedeno, že oddíl podává protest proti
způsobu delegace rozhodčích, výkonu rozhodčích, nařízení PK a také k popisu přestupku vyloučených
hráčů. V závěru protestu je uvedeno (citace) „aby nás už tento rozhodčí (Jevčák) a ideálně rozhodčí z toho
Písecka opravdu nepískali“ (konec citace“) s následným požadavkem podavatele protestu, aby rozhodčí
byl za lži v zápise a opakované poškozování vyloučen z listiny rozhodčích navždy.
STK vzala na vědomí email Tomáše Pintéra z oddílu SK Planá nazvaný - žádost o doplnění protestu,
ve kterém jsou v časových souvislostech detailně popsány situace včetně řešení rozhodčího z tohoto
utkání.
STK konstatovala, že protest splňuje náležitosti dle Procesního řádu § 26/4.
STK předává protest + email oddílu k řešení KRaD a k šetření DK.
STK žádá KRaD o zaslání písemného stanoviska odborné komise k popisovaným událostem.
STK provede dokončení projednání protestu po obdržení odborného stanoviska KRaD a rozhodnutí
DK.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech :
** KP mužů * Protivín / Blatná – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že po skončení utkání při
odchodu z HP přistoupil divák z hloučku příznivců hostů k AR2 a z bezprostřední blízkosti mu plivl do
oka. Pořadatelská služba zasáhla, ale totožnost provinilce, který následně urychleně opustil areál hřiště,
nezjistila.
Dle vyjádření DS bylo v prostoru odchodu dostatek pořadatelů, ale nebyl vytvořen dostatečný koridor pro
odchod rozhodčích a hráčů a rovněž tento prostor nebyl nijak jinak vymezen.
Do zasedání STK došel email od oddílu Protivín, ve kterém předseda FO sdělil, že muž, který po utkání
plivl na rozhodčího, byl pan Říha z Blatné, majitel blatenských restaurací „Datel“ a „Sokolovna“. STK
tento email předává pro informaci DK.
- STK konstatovala nerespektování Pravidel Fotbalu – pravidlo I. – bod 1.8 ze strany poř. služby
- STK žádá oddíl Blatná o potvrzení nebo sdělení jména diváka,
který byl v hloučku jejich příznivců velmi dobře znám!
- STK předává oddíl Protivín za závady v poř. službě k řešení DK
- STK předává oddíl Blatná za chování diváka k řešení DK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP mužů * Osek / Jankov – zápis nebyl po utkání v předepsané době uzavřen rozhodčím.
Povinnost uzavření zápisu rozhodčího stanoví pravidlo V, výklad k pravidlu 5/31.
- STK předává rozhodčího Touchu Matěje k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.A mužů sk.“A* N. Ves u ČB / Planá u ČB – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS je uvedeno, že po
skončení utkání vešel bez souhlasu do kabiny rozhodčích převlečený hráč hostů č. 10 (Pintér Tomáš – ID
78100415) a choval se hrubě nesportovně vůči rozhodčím. Dle zápisu rozhodčího i DS byl hráč hostů po
vykázání vyveden vedoucím hostů p. Fujdiarem.
- STK konstatovala neplnění povinností (SŘ § 45/k) za strany pořadatelské služby
Ve zprávě DS je rovněž uvedeno, že 2x (71. a 90. min.) vběhl hostující fanoušek na HP. Díky rychlému
zásahu HP nedošlo k žádnému incidentu. Totožnost tohoto diváka se nepodařilo zjistit.
- STK předává řešení tohoto incidentu DK
- STK předává oddíl N. Ves za závady v poř. službě k řešení DK
- STK předává oddíl Planá u ČB za porušení ustanovení Pravidel FO, pravidlo 5 – bod 5.6 k řešení DK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.A mužů sk.“A* Vimperk / Trh. Sviny – v zápise rozhodčího je uvedeno udělení OT/ŽK
hostujícímu hráči č. 14 v 83. minutě, ale tento hráč již v 79. min. byl střídán a odešel z HP.
- STK předává rozhodčího Kříže Karla ml. k řešení KRaD

-4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.A mužů sk.“A * Slavia ČB / Junior Strakonice – zápis nebyl po utkání v předepsané době uzavřen
rozhodčím.
Povinnost uzavření zápisu rozhodčího stanoví pravidlo V, výklad k pravidlu 5/31.
- STK předává rozhodčího Ondřeje Adama k řešení KRaD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A * K.Újezd / Hrdějovice – zápis nebyl po skončení utkání potvrzen ani domácím, ani
hostujícím vedoucím. V zprávě rozhodčího je uvedeno, že oba vedoucí se řádně dostavili na výzvu po
skončení utkání do kabiny rozhodčích, ale v důsledku opakovaných poruch IS systému se nepodařilo zápis
uzavřít.
- STK bere informaci na vědomí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“A * H.Planá / Loučovice – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uvedeno, že v 76. min.
v přerušené hře vnikla od AR2 divačka , která seskočila z podesty tribuny a volným krokem se vydala
k rozhodčímu . Hráči domácích ji společně s pořadatelskou službou zastavili asi 5 metrů od rozhodčího a
divačka následně bez použití urážlivých výroků doporučila rozhodčímu zlepšit jeho řízení slovy „pískej to
už normálně na obě strany a už jdu pryč“! Pořadatelská služba nezjistila totožnost, po utkání sdělila
rozhodčímu a DS, že se jedná o místní ženu, ale neznají jí blíže.
- STK předává oddíl H. Planá za závady v poř. službě k řešení DK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“B * Vacov / Prachatice“B – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS se k utkání nedostavil
delegovaný AR2 z OFS Prachatice a byl nahrazen laikem z domácího oddílu. Začátek zápasu byl z tohoto
důvodu o 5. min. opožděn.
- STK předává informaci o nedostavení se rozhodčího KR OFS PT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** I.B mužů sk.“C“ * Ml. Vožice / Kovářov – dle zápisu rozhodčího a zprávy DS byl v utkání vykázán
zdravotník domácího družstva Barteska Milan (ID 73060682) za hrubou a vulgární kritiku rozhodčího.
- STK předává funkcionáře Bartesku Milana k řešení DK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP ml. přípravek pořádaný oddílem SKP ČB - v zápise SKP ČB / Loko ČB a SKP ČB / Blatná je
v zápise uveden Scheichl Tomáš (ID 80111759) jako vedoucí mužstva SKP ČB a zároveň jako rozhodčí.
– STK toto považuje za závadu v zápise z utkání Pravidel Fotbalu – pravidlo 6 odsek 6.29 + SŘ §50/12.
Oddíl SKP ČB - pokuta – 100,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** KP ml. přípravek pořádaný oddílem SKP ČB - v zápise Milevsko / Loko ČB a Milevsko / Blatná
je v zápise uveden Jordán Ondřej (ID 80111248) jako vedoucí mužstva Milevska a zároveň jako rozhodčí.
– STK toto považuje za závadu v zápise z utkání Pravidel Fotbalu – pravidlo 6 odsek 6.29 + SŘ§50/12.
Oddíl Milevsko - pokuta – 100,- Kč
Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l.
Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Kontrola soupisek:
STK provedla v elektronickém systému dne 16.4.2019 vyžádanou změnu soupisky oddílu FC Chýnov
(IA mužů).
Do původní soupisky byl dopsán hráč Ursacher Denis (ID 94040245), ze soupisky byl následně vyškrtnut
hráč Petrů Jan.
STK upozorňuje oddíl Chýnov, že start tohoto dopsaného hráče v zápasech bude započítáván až od
dnešního termínu potvrzení soupisky – jeho event. předchozí starty se do počtu dle čl. 12/7 nezapočítávají.
Oddíl Chýnov si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK provedla v elektronickém systému dne 17.4.2019 vyžádanou změnu soupisky oddílu Slavoje
Hrdějovice (IB mužů).
Do původní soupisky byli dopsáni hráči Filípek Zdeněk (ID 97100067) a Ridvan Miroslav (ID 98061338),
ze soupisky byli následně vyškrtnuti hráči Koutský Jan a Jordán Jiří.

-5STK upozorňuje oddíl Hrdějovice, že starty těchto dopsaných hráčů v zápasech bude započítávány až od
dnešního termínu potvrzení soupisky– jejich event. předchozí starty se do počtu dle čl.12/7 nezapočítávají.
Oddíl Hrdějovice si vytiskne v systému tuto opravenou soupisku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 dohody oddílů na změny termínů (mimo ÚT) mistrovských zápasů takto:
** KP st. a ml. žáků * Milevsko / J. Hradec se sehraje ve Středu 8.5.2019 od 10,00 hod. (+ 11,45 hod.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 11. kola KP st. a ml. přípravek hraných 12.5.2019
a zjistila, že hlášenku na pořádaný miniturnaj tohoto 11. kola zaslaly řádně všechny pořádající oddíly
tohoto kola.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK konstatovala, že chybějící hlášenku 10. kola pro KP st. a ml. přípravek hraných dne 5.5.2019
oddíl SKP ČB dodatečně zaslal (pro „A“ i „B“ mužstvo).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK zkontroluje na svém příštím zasedání úplnost hlášenek pro 12. kolo hrané 19.5.2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 schválila propozice finálového turnaje ČP žáků „O pohár předsedy VV KFS Jč. kraje, který se
koná dne 8.5.2019 v Blatné.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK sděluje, že pozvánka na schůzku trenérů a vedoucích družstev, která se koná v pondělí
29.4.2019 v Kulturním domě Metropol ČB (sál „Malé scény“) od 17,00 hod. byla již oddílům I.B a
mládeže rozeslána.
Opětovně připomínáme, že účast zástupců pozvaných oddílů I.B tř.+ M je velmi nutná.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

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

