FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731125144 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 10. 12. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Hejret, Garaj, Bc. Palla, Skála, Kozel
Omluveni: Novotný
Hosté: Hányš M., Špak
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
• FAČR – rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/21
• FAČR – informace GS → průběžné informace pro celé fotbalové hnutí o změnách v možnosti
sportování venku i ve vnitřních prostorách; informace k blížícím se volebním VH v krajích i
okresech
• FAČR – přehled žádostí klubů o přidělení středisek pro podporu talentované mládeže v rámci
LŘ k 31. 12. 2020 → případné vyjádření zaslat do 15. 12. 2020
• FAČR – systém reorganizace FAČR → Criminal compliance program (CCP) viz bod č. 3
• FAČR – informace o vyřazených klubech našeho kraje pro nečinnost (čl. 13, odst. 14 Stanov
FAČR) → TJ Studánka, 1.FC Krásná, TJ Stružná, Rotas Rotava
• FAČR – nabídka na koupi tiskárny na průkazy trenérů (forma kreditních karet) → VV
neschvaluje, zatím řešit externím tiskem
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
• pasportizace hřišť klubů hrajících KPM (STK)
• logo Karlovarského KFS
• zajištění pitného režimu pro kluby (minerálky) → změnila se situace okolo vlastníka Karlovarské
Korunní, zatím je možnost zajištění pitného režimu v jednání

3. Valná hromada Karlovarského KFS
• VH se uskuteční 23. února 2021 od 17:00 hod. v Krajské knihovně v K.Varech
• delegáti VH dle schváleného klíče ve Stanovách KKFS dle tabulky krajských soutěží mužů po
podzimní části soutěže (6x KP, 5x I.A třída, 4x I.B třída)
• zprávu o hospodaření od poslední VH připraví účetní (pí Rohlová)
• program VH připraví ve spolupráci se sekretářem předseda VV (do 18. 12. 2021)
- volební VH
- změna Stanov KKFS (VH každý rok, CCP, způsob zastupování) →zajistí předseda VV
• pozvánku a materiály na VH pověsit na úřední desku a rozeslat klubům do 22. 12. 2020
• pozvat na VH předsedu VV FAČR a GS FAČR
• zajistit na VH notáře
• zajistit pro delegáty označovací pásky (odlišná barva pro nové kandidáty a hosty)
4. Termínová listina na jarní část soutěží
• před zahájením jarní části soutěží je zapotřebí dohrát nesehraná utkání z podzimu (u soutěží
mužů 5 kompletních kol + několik odložených utkání)
• nutnost zahájení soutěží o víkendu 27. – 28. 2. 2021 (aby byla dodržena návaznost na vyšší
soutěže), soutěže mládeže budou zahájeny o měsíc později → viz termínová listina
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• vzhledem ke klimatickým podmínkám v našem kraji je prakticky nutné dohrávky z podzimu
odehrát na hřištích s umělým povrchem
• aby bylo možné takové množství utkání umístit na hřiště s UMT, bude zapotřebí požádat KSHP
FAČR o mimořádnou certifikaci hřišť, kterým certifikát již vypršel → Mar.Lázně, Fr. Lázně,
popř. Rotava (pouze na určité časové období)
• VV žádá kluby o maximální vstřícnost při zajišťování ploch na sehrání dohrávaných utkání
mužů z podzimu → náklady za každé jedno utkání z dohrávaných kol (7. - 11. kolo), které se
odehraje na hřišti s UMT ve výši 3.000 Kč uhradí Karlovarský KFS
• STK vypracuje „pravidla“ pro podzimní dohrávky na UMT
• sekretář KKFS bude koordinovat termíny, výkopy a obsazení hracích ploch tak, aby se vše
podařilo včas dohrát
• VV po dohodě se všemi kluby rozhodl, že soutěže dorostu a KP žáků se odehrají místo
čtyřkolovým systémem pouze tříkolově
5. VV Karlovarského KFS schvaluje:
•
•
•
•

odměny pro členy VV a komisí Karlovarského KFS za práci v roce 2020
odměny pro trenéry okresních výběrů
nákup inkoustové tiskárny pro GTM Karlovarského KFS
vyúčtování těchto akcí:
- 2. kolo MKS žákovských výběrů (Sokolov - 7.686 Kč)
- Kouba Cup 2020 (Třebíč - 40.873 Kč)
- školení a doškolení trenérů licence C (216 Kč)
- školení Grassroots UEFA C licence a doškolení trenérů licence B (1.191 Kč)

5. Termín příštího zasedání:
• příští zasedání se uskuteční operativně v sídle KKFS
V Karlových Varech dne 10. 12. 2020

zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV
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