FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Sportovně technická komise
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 774 858 077, e-mail: stk-kkfs@seznam.cz

Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 1 ze dne 07.06.2021
Místo konání: sídlo KKFS v Karlových Varech
Přítomni:
Adamec, Friml, Hányš, Hoch, Špak
Hosté:
Mgr. T. Provazník – předseda VV KKFS
Projednáno bylo:
1. Složení STK KKFS:
VV KKFS schválil složení STK v této podobě:
předseda:
Martin Hányš, GSM +420 774 858 077, e-mail: stk-kkfs@seznam.cz
členové:
Ing. Adamec, p. Friml, p. Hoch, p. Špak
2. Úvodem předal předseda VV KKFS Mgr. Tomáš Provazník všem členům jmenovací dekrety a seznámil
je s činností STK a předal informace VV KKFS.
3. Došlá pošta
STK bere na vědomí zaslané přihlášky oddílů do jednotlivých soutěží ročníku 2021/2022.
4. Losovací aktiv
STK upozorňuje oddíly na konání Losovacího aktivu soutěží KKFS 2021/2022, který se bude konat ve
velkém sále Krajské knihovny Karlovy Vary dne 25.06.2021 od 17:00 hodin. Účast zástupce klubu
povinná.
5. Sdělení STK – upozornění pro kluby
 STK na svém jednání zhodnotila došlé přihlášky oddílů do jednotlivých soutěží a upozorňuje VV
KKFS na možnost vydat rozhodnutí o termínech výkopů pro jednotlivé soutěže. V rámci
zjištěných skutečností, bude sekretář KKFS v tomto týdnu oslovovat jednotlivé oddíly s dotazem
na možnou změnu termínu výkopů oproti zaslaným požadavkům uvedeným v přihlášce do
soutěží. Toto je reakce na nedostatek R a tím i nemožnost obsadit všechna utkání dospělých dle
požadavků oddílů v dané dny a termíny.
 Komunikace s STK KKFS ze strany oddílů bude probíhat prostřednictvím sekretáře KKFS.
Veškerou korespondenci prosím zasílejte na e-mailovou adresu fotbalkv@cuskv.cz. V případě
potřeby kontaktování předsedy STK je možno využít e-mailové adresy stk-kkfs@seznam.cz.
6. Termín příštího jednání STK
Příští jednání STK se uskuteční operativně.
V Karlových Varech dne 07. června 2021

Zapsal: Ing. Radim Adamec
člen STK KKFS

Martin Hányš, v.r.
předseda STK

