Krajský fotbalový svaz VYSOČINA, E. Rošického 6, Jihlava, 586 04
Zápis č. 9/2019
Výkonného výboru KFS Vysočina
Datum konání :
Přítomni :
Hosté :

12. listopadu 2019 – Jihlava
dle prezenční listiny
Šoukal R., Duben S.

Jednání zahájil a řídil předseda KFS pan Vrzáček, předložený program jednání byl schválen.
Program:
1/
2/
3/

4/

Kontrola zápisu č. 8/2019
Došlá pošta
Zprávy odborných komisí:
- STK KFS (zhodnocení podzimu SR 2019/2020)
- DK KFS (zhodnocení podzimu SR 2019/2020)
Různé

1/ Kontrola zápisu
➢ Kontrola zápisu z jednání VV KFS Vysočina č. 8 ze dne 15.10. 2019– bez připomínek, úkoly z minulého
jednání byly splněny.

2/ Došlá pošta
•
•
•

•
•
•

Běžná korespondence pro odborné komise
Komuniké z VV FAČR ze dne 5.11.2019:
➢ Změny v Evidenčním a registračním řádu, Řádu rozhodčích a delegátů – administrativní změny ohledně
ochrany osobních údajů
Zpráva GS FAČR č.19 ze dne 6.11.2019:
➢ FAČR strategické plánování na období 2020-2024 – žádost na KFS k zpracování plánu za KFS do
19.11.2019 – zajišťuje p. Vrzáček, Zima, Šoukal a Duben
➢ Porada sekretářů KFS ve dnech 21.-22.11.2019 – strategické plánování FAČR a KFS
FAČR_STES – pozvánka na utkní U21 ČR-San Maríno 14.11.2019 v Chomutově
FAČR – Project XPS – informace k spuštěnému projektu pro kluby a trenéry – zasláno klubům
ŘK Moravy – pozvánka pro předsedu KFS na jednání ŘKM dne 6.11.2019 v Olomouci – informace z
jednání podal předseda KFS p. Vrzáček

3/ Zprávy odborných komisí:
•

STK KFS (zhodnocení podzimu SR 2019/2020) – písemná zpráva předsedy STK p. R.Zimy
✓ v podzimní části byla odložena celkem 2 utkání (obě pro nezpůsobilý terén)
✓ v průběhu podzimní části podán 1 protest ( R.Svratka – protest stažen před projednáním)

✓ DK nebyl podán žádný podnět
✓ Soutěž slušnosti – po podzimu 2019: (KP – Sapeli Polná, I.A-skupina A – Světlá n.S., I.A-skupina B –
Kouty a Žďár n.S. „B“, I.B-skupina A – Havlíčkův Brod „B“ a I.B-skupina B – FŠ Třebíč)
✓ konstatován katastrofální stav u přípravek ve vyplňování Zápisu o utkání (chybějící sestavy a výsledky,
nepotvrzené zápisy…..atd.). I přes četná upozornění nedocházelo ke zlepšení stavu a proto STK
přistoupila k udělení pořádkových pokut
✓ předložena VV TL na jaro SR 2019/2020

•

DK KFS (zhodnocení podzimu SR 2019/2020)–písemná zpráva předsedy R. Šoukala
✓ DK projednala 224 případů, kdy udělila 168 SU nepodmíněně
✓ nepodmíněné tresty: 28x po 2x ŽK, 22x zmaření ZBM, 4x surová hra, 17x HNCH napadení soupeře, 15x
kriktika a urážky rozhodčích, kde došlo k nejvyššímu nárustu potrestaných hráčů
✓ nově trestáno udělení 4. a 8. ŽK hráči, podle § 47/4 DŘ – 129x,
✓ proti rozhodnutí DK nebylo podáno žádné odvolání
✓ došlo k poklesu opakovaně trestaných hráčů podle § 18/1e) DŘ – 15x

4/ Různé:

VV KFS Vysočina schválil:
•

termínovou listinu pro jarní část SR 2019/2020 – příloha + zveřejněno na úřední desce KFS

VV KFS Vysočina vzal na vědomí:
-

písemnou zprávu předsedy STK KFS Vysočina
písemnou zprávu předsedy DK KFS

Ostatní:
-

STK - Zimní liga dorostu 2020 – rozlosováno a zveřejněno v IS
GTM KFS podal informace k:
➢ průběhu školení trenérů licence „C“ na jednotlivých OFS
➢ přípravě turnaje Kouba Cup 2020, který bude organizovat KFS Vysočina (24.-27.8.2020)
➢ organizaci semináře pro trenéry dorostu v Jihlavě (11.1.2020) – přihlášení přes IS

V závěru jednání proběhla diskuse všech přítomných členů k projednávaným tématům. Následně bylo jednání
ukončeno.
Další jednání VV KFS Vysočina:
úterý 10. prosince 2019 v 15:30 hod. v Jihlavě + odborné komise KFS

Zapsal :
Ing. Roman Šoukal
sekretář KFS Vysočina

Miroslav Vrzáček v.r.
předseda KFS Vysočina

Partneři soutěží:

2

