FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Olomoucký KFS
Na Střelnici 39
779 11 Olomouc

Sportovně-technická komise
Zápis č. 18 ze dne 15.11.2018
Přítomni : Kalina Josef, Šrámek Karel, Zavadil Josef,
Hosté
: Peřina Pavel,

1. Došlá pošta :
- Pivín – vyjádření se k trenéru družstva dorostenců, STK bere na vědomí,
- Kojetín-Kovalovice - vyjádření se k trenéru družstva dorostenců, STK bere na vědomí,
- Nezamyslice - vyjádření se k trenéru družstva dorostenců, STK bere na vědomí,
- Troubky - vyjádření se k trenéru družstva mladších žáků, STK bere na vědomí,
- Lesnice – vyjádření se k nečinným hráčům ze soupisky :
a) Šebesta Roman ID 88031078 – zranění hráče, nepředložena lékařská zpráva,
pořádková pokuta zůstává v platnosti,
b) Hrubý Roman ID 88092173 – odstěhování do zahraničí,
STK uloženou pořádkovou pokutu ruší,

2. Schválení mistrovských utkání ze dne 10. – 11.11.2018 :
KP muži : bez závad, až na utkání Želatovice – Všechovice (R L.Samek), vběhnutí diváka na hrací plochu,
předáno k řešení DK O KFS,
Kralice – Mohelnice (R M.Šteier), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,

3. Pokuty za nečinné hráče ze soupisek :
KP muži :
Kralice : Kobylík David ID 81061629 (1. kolo -21´),
V souladu s RS O KFS SR 2018-19, čl. 17., odstavec 11., pořádková pokuta ve výši 800,- Kč,

4. Přehled kvalifikace trenérů :
Rozpis soutěží O KFS Soutěžní ročník 2018-9, Článek 38 Kvalifikace trenérů :
Pro sezónu 2018- 2019 stanovuje VV O KFS povinnost pro účast v soutěžích OKFS (v souladu se Soutěžním řádem FA
ČR) mít u přihlášených družstev kvalifikované trenéry s platnou následující licencí :
- KP muži - minimálně UEFA „B“ licence
- I.A a I.B třídy - minimálně UEFA „B“ licence
- KP dorost - minimálně UEFA „B“ licence
- KP žáci - minimálně UEFA „B“ licence
- ostatní mládežnické oddíly - minimálně licence „C“
Trenér se stanovenou licencí musí být přítomen na utkání a zároveň musí být uveden v ZoU. Je povinností trenéra před
utkáním předložit platný trenérský průkaz ke kontrole rozhodčímu. Neúčast trenéra na utkání je klub povinen
zdůvodnit řídícímu orgánu. Klub musí nahlásit řídícímu orgánu také změnu trenéra v průběhu SŘ od původně
uvedeného v přihlášce do soutěže.
Za neplnění výše uvedené povinnosti se stanovuje kompenzační poplatek ve výši:
KP muži
- 3000,-Kč
ostatní soutěže mužů
- 1000,-Kč
mládežnické soutěže
- 500,-Kč za každé družstvo

Po podzimní části SR 2018-9 je následující stav v plnění ustanovení výše uváděného článku RS O KFS :
KP muži : - Medlov - v přihlášce do soutěže uveden trenér Pospíšil bez licence,
- Dolany - v přihlášce do soutěže trenér neuveden, v průběhu soutěže trenér s požadovanou kvalifikací
nenahlášen,
- 1. HFK “B” - v přihlášce do soutěže uveden trenér Kořínek, neuveden u žádného utkání,
- Želatovice - v přihlášce do soutěže uveden trenér Mrázek, uveden u 9 utkání,

Zapsal : Kalina

