FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Sportovně technická komise
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731 125 144, e-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 17 ze dne 4. 3. 2020
Místo konání: sídlo KKFS v Karlových Varech
Přítomni:
Martin Hányš, Jiří Špak, Miroslav Tomášek
Omluveni:
x
Projednáno bylo:
1. Došlá pošta
 Kluby krajských soutěží – hlášenky mistrovských utkání  viz bod 3
 DDM Stará Role – změna výkopu domácích utkání v soutěži I.A  viz bod 4
 FC Františkovy Lázně – žádost o schválení náhradní hrací plochy  viz bod 7
2. Změny termínů – poplatek za změnu dle rozpisu soutěží uhradí zvýrazněné oddíly
STK schvaluje zaslané změny žádostí mistrovských utkání zadané v IS FAČR:
Krajský přebor mužů
14. kolo: Kr.Poříčí – N.Sedlo
So 21. 3. 2020 v 15:00 hř. UMT Baník Sokolov – změna hřiště

bez poplatku

18. kolo: Chodov – Lomnice
So 18. 4. 2020 ve 14:00 – změna času

200 Kč

19. kolo: N.Role – Nejdek
Pá 24. 4. 2020 v 17:30 – změna termínu a času

bez poplatku

I.A třída
15. kolo: Ostrov B – Citice
Ne 29. 3. 2020 v 15:00 hř. UMT – změna hřiště

bez poplatku

15. kolo: Březová B – Habartov
Ne 29. 3. 2020 v 10:15 hř. UMT Kr.Poříčí – změna hřiště

bez poplatku

26. kolo: Drmoul – Trstěnice
So 13. 6. 2020 ve 13:30 – změna termínu a času

200 Kč

I.B třída
18. kolo: Kolová – Hranice
Ne 19. 4. 2020 ve 14:00 – změna termínu a času

bez poplatku

20. kolo: Kolová – Plesná
Ne 3. 5. 2020 ve 14:00 – změna termínu a času

bez poplatku

Krajský přebor dorostu
17. kolo: Ostrov – Hv.Cheb
So 2. 5. 2020 v 10:00 – změna termínu

bez poplatku

Krajská soutěž dorostu
11. kolo: Dalovice – Skalná/Aš
So 4. 4. 2020 v 15:00 – změna termínu

200 Kč

20. kolo: Skalná/Aš – Lomnice/Krajková
Ne 7. 6. 2020 v 10:00 – změna termínu a času

bez poplatku

Krajský přebor starších žáků
15. kolo: Mar.Lázně – FC Cheb/Lipová
St 13. 5. 2020 v 17:00 – výměna pořadatelství

200 Kč

16. kolo: FC Cheb/Lipová – Ostrov
So 28. 3. 2020 v 10:00 – výměna pořadatelství

200 Kč

19. kolo: FC Cheb/Lipová – Skalná
So 18. 4. 2020 v 10:00 – výměna pořadatelství

200 Kč

22. kolo: H.Slavkov – Skalná
So 9. 5. 2020 v 15:30 – změna času

bez poplatku

24. kolo: H.Slavkov – Hv.Cheb
So 23. 5. 2020 v 15:30 – změna času

bez poplatku

Krajský přebor mladších žáků
16. kolo: Hv.Cheb B – Slavia K.Vary
St 22. 4. 2020 v 17:00 – změna termínu a času

200 Kč

17. kolo: Ostrov – Slavia K.Vary
Ne 3. 5. 2020 v 10:30 – změna termínu

bez poplatku

Krajská soutěž starších přípravek
12. kolo: Hv.Cheb B – N.Sedlo
St 8. 4. 2020 v 17:00 – změna termínu a času

200 Kč

21. kolo: FC Cheb/Lipová – Hv.Cheb B
Út 2. 6. 2020 v 17:00 – změna termínu a času

bez poplatku

Krajský přebor mladších přípravek
21. kolo: FC Cheb/Lipová – Mar.Lázně
Čt 4. 6. 2020 v 17:00 – změna termínu a času

bez poplatku

3. Hlášenky mistrovských utkání na jaro 2020
STK bere na vědomí zaslané hlášenky jednotlivých oddílů a žádá oddíly o kontrolu zadaných termínů
utkání v IS FAČR, v případě zjištěné chyby, prosím, ihned kontaktovat sekretáře Karlovarského KFS.
4. Změna výkopu domácích utkání
STK schvaluje žádost oddílu DDM Stará Role o změnu výkopu domácích utkání v soutěži I.A třída
takto:
NEDĚLE – úřední začátek
5. Soupisky družstev
STK upozorňuje oddíly na zadání soupisky družstva (v případě, že klub má „B“ mužstvo) pro jarní část
soutěžního ročníku 2019/20 do IS FAČR nejpozději 3 dny před zahájením jarní části soutěže,
viz článek 9 odst. 4 RS Karlovarského KFS.
6. Krajský pohár mužů
STK ještě jednou informuje, že dle přihlášek do soutěžního ročníku 2019/20 se níže uvedená družstva
přihlásila taktéž do Krajského poháru mužů. V případě, že by nějaký oddíl měl ještě zájem hrát, v jarní
části tohoto soutěžního ročníku, tuto soutěž, je nutné zaslat přihlášku, a to nejpozději do 18. 3. 2020.
Při jednání STK před zahájením jarní části tohoto soutěžního ročníku, bude Krajský pohár mužů
rozlosován.
Dosud přihlášená družstva:
FK Nejdek, BU Nové Sedlo, TJ Lomnice, FC Fr.Lázně, Baník Kr. Poříčí, FK Loket, Spartak H.Slavkov
7. Kontrola hřiště
STK obdržela žádost oddílu FC Františkovy Lázně o schválení náhradní hrací plochy.
STK se s klubem domluví na termínu kontroly, která bude uskutečněna do zahájení jarní části
soutěžního ročníku.
8. Odehrání mistrovských utkání v řádném termínu
STK žádá všechny oddíly, zejména v soutěžích mužů, aby udělaly maximum pro to, aby se utkání hraná
v prvních jarních kolech odehrála v řádném termínu.
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9. Pořizování přímých přenosů na náhradních hřištích
STK upozorňuje oddíly hrající KP mužů na povinnost vysílání přímých přenosů ze svých domácích
utkání – viz čl. 23 RMS. V případě, že oddíl bude hrát utkání na náhradním hřišti a nebude možné
vysílat živě, tak je klub povinen pořídit videozáznam a ten co nejdříve umístit na server TVCOM.cz.
10. Certifikáty hřišť s umělým povrchem
STK provedla kontrolu platných certifikátů hracích ploch s umělým povrchem na internetových
stránkách „Komise pro stadióny a hrací plochy“ (odkaz: https://www.kshp.cz/index.php?id=ut3g ).
Žádáme touto cestou všechny kluby, kterým certifikát vypršel, aby nám zaslaly informaci, zda počítají,
a v jakém časovém horizontu, s prodloužením certifikátu. Jinak nebude možné na těchto hřištích hrát
mistrovská utkání v našich soutěžích.
11. Sdělení STK – upozornění pro kluby
Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 5 dnů po obdržení zápisu k ORK KKFS. Poplatek za
odvolání stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání.
Doručením rozhodnutí se podle § 8 odst. 2 Procesního řádu FAČR rozumí následující den po dni
uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.
12. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční ve středu dne 18. 3. 2020 od 16:00 hod.

V Karlových Varech dne 4. března 2020

05.03.2020

Martin Hányš, v.r.
předseda STK
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