Fotbalová asociace České republiky
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ KRAJE VYSOČINA
Sportovně technická komise
_____________________________________________________________________

ZÁPIS STK č. 10 – SR 2021/2022 ze dne 14. října 2021
1/ Návrh na kontumaci utkání
STK KFS Vysočina navrhuje uložení disciplinárního trestu – kontumaci utkání ve prospěch družstva
Sokol Košetice (ponechán výsledek na hřišti 0:7) z utkání 11. kola I.A třídy skupiny A TJ Podyjí Černíč
– Sokol Košetice ze dne 10.10.2021 (SŘ FAČR § 7/1 d).
Důvod : nenastoupení družstva TJ Podyjí Černíč do 2. poločasu soutěžního utkání.
Předáno DK KFS Vysočina.
STK KFS navrhuje uložení disciplinárního trestu – kontumaci utkání ve prospěch družstva FC Velké
Meziříčí (ponechán výsledek na hřišti 5:2) z utkání 8. kola KP dorostu FC Velké Meziřičí – SK Bystřice
nad Pernštejnem ze dne 3.10.2021 (SŘ FAČR § 7/1 h).
Důvod : neoprávněné nastoupení hráče k soutěžnímu utkání (Pruger Lukáš ID 04090781).
Předáno DK KFS Vysočina.
2/ Odstoupení ze soutěže
Z důvodu odstoupení družstva TJ Podyjí Černíč ze soutěže (I.A třída mužů skupina A) STK KFS
Vysočina v souladu s RFS FAČR (Hlava II, § 7 bod 2) předává DK KFS Vysočina návrh na uložení
disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže. Dosavadní výsledky družstva se anulují,
družstvo je zařazeno na poslední místo tabulky a pohlíží se na něj jako na prvního sestupujícího (SŘ
FAČR – Hlava II § 14 bod 6). Dále se postupuje dle RS KFS Vysočina (Hospodářské náležitosti čl. 27
bod 6) – udělení pořádkové pokuty družstvu. Úhradu jízdného za již odehraná mistrovská utkání
uplatní příslušný klub na odstoupivším klubu dle bodu 3 výše uvedeného článku (2.500,- Kč).
3/ Předehrání 14. kola soutěží mužů
STK oznamuje klubům, že předehrávané 14. kolo soutěží mužů se uskuteční v souladu s Termínovou
listinou KFS Vysočina v termínu 7.11.2021.
4/ Termínová listina – jaro 2022
Termínová listina pro jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 bude vydána po ukončení podzimní
části soutěží a předehrávky 14. kola. Předpokládané zahájení jarní části soutěží mužů 15. kolem
v termínu 27. března 2022.
5/ Pořádkové pokuty – přestupky proti ustanovení SŘ FAČR a RS KFS Vysočina

Černíč – 20.000,- Kč – odstoupení družstva mužů ze soutěže (RS KFS Vysočina – Hospodářské
náležitosti čl. 27 bod 6).
Pelhřimov – 1.500,- Kč – porušení ustanovení SŘF FAČR a RS KFS Vysočina čl. 8 bod 8 střídání hráčů
(utkání 10. kola KP mužů Ledeč nad Sázavou – Pelhřimov ze dne 3.10.2021).
Telč – 500,- Kč – porušení ustanovení RS KFS Vysočina čl. 12 bod 7 (zajištění vhodného občerstvení
hostujícím hráčům) – utkání 10. kola I. A třídy mužů skupiny A Telč – Černíč.
Měřín – 500,- Kč – administrativní pochybení, nepotvrzení ZoU z důvodu uvedení jiného ID
vedoucího družstva hostů v utkání 9. kola I. třídy dorostu skupiny B Sokol Předín – TJ Jiskra Měřín.
Humpolec B – 300,- Kč – nerespektování ustanovení RS KFS Vysočina čl. 8 bod 6 – barva dresů
(utkání 11. kola I.A třídy skupiny A Rozsochatec – Humpolec B) – viz ZoU a zpráva delegáta.

6/ Odložená utkání – karanténa hráčů
KP starších žáků (7. kolo) Chotěboř – HFK Třebíč/Náměšť nad Oslavou, původní termín 10.10.2021,
nový termín pondělí 1.11.2021 od 17.00 hod. (dohoda klubů).
1. třída dorostu skupina A (10. kolo) Rantířov – Kamenice nad Lipou Kamenice nad lipou, původní
termín 16.10.2021, nový termín čtvrtek 28.10.2021 od 14.00 hod. (dohoda klubů).
1. třída žáků (8. kolo) Kamenice nad Lipou – Rantířov, původní termín 16.10.2021, nový termín
sobota 6.11.2021 10.00 hod. mladší, 11.45 hod. starší (dohoda klubů).
7/ Různé
Informace z jednání VV KFS :
a)
schváleno startovné na Zimní ligu dorostu ve výši :
skupina A + B – 2.500,- Kč, skupina C – 3.000,b)
schválen příspěvek na dopravu k utkáním I. třídy mladších a starších žáků – podrobná informace
bude zaslána klubům.
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