FOTBALOVÁ ASOCIACEČESKÉ REPUBLIKY
Olomoucký KFS
Na Střelnici 39
779 11 Olomouc

Sportovně-technická komise
Zápis č. 9 ze dne 21.9.2017
Přítomni : Kalina Josef, Košař Adam, Šrámek Karel, Zavadil Josef,
Omluveni :
Hosté
: Peřina Pavel,

1. Došlá pošta :
- OFS Přerov – oznámení vítěze okresního poháru : TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.,
- Mikulovice – lékařské zprávy 5 hráčů dorosteneckého družstva,
- Řetězárna – oznámení o zřízení nového bankovního účtu spolku,
- Olšany – vyjádření M.Uhříka k udělení pokuty v utkání st.žáků Zábřeh – Olšany z důvodu nepotvrzení zápisu o utkání
vedoucím družstva, vysvětlení postupu STK zasláno sekretářem O KFS,

2. Schválení mistrovských utkání ze dne 16. – 17.9.2017 :
KP muži : bez závad, až na utkání Všechovice – 1.HFK „B“ (R M.Pospíšil), nehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy,
dohoda klubů na ST 27.9.2017, 15,30 hod,
Dubicko – Dolany (R P.Kološ), opožděný začátek utkání o 10´ z důvodu úpravy hrací plochy,
STK bere na vědomí,
I.A tř. sk. A : bez závad, až na utkání Moravský Beroun – Paseka (R J.Molík), trenér domácích nepředložil trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
I.A tř.sk. B : bez závad, až na utkání Mostkovice – Určice (R M.Kreif), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
Lipová – Kojetín-Kovalovice (R R.Kylar), opožděný začátek utkání o 28´ z důvodu nemožnosti připojení do
informačního systému, STK bere na vědomí, neoprávněný start hráče hostů (viz samostatný bod), hosté
nerespektovali barvu dresů domácích (viz samostatný bod),
I.B tř. sk. A : bez závad, až na utkání Želatovice „B“ – Pivín (R J.Frais), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Tovačov – Klenovice (R P.Borůvka),nehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy, dohoda klubů na
ČT 28.9.2017, 15,00 hod,
I.B tř. sk. B : bez závad, až na utkání Nemilany – Červenka (R D.Doležal), trenér domácích nepředložil trenérskou licenci
a v zápise o utkání neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí,
Kožušany – Jesenec-Dzbel (R P.Boháč), v zápise o utkání neuveden trenér domácích, STK bere na vědomí,
Nové Sady „B“ – Loštice (R P.Brázdil), v zápise o utkání neuveden trenér domácích ani hostů,
nepředloženy trenérské licence, STK bere na vědomí,
Doloplazy – Chomoutov (R J.Kašpar), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. C : bez závad, až na utkání Mikulovice – Postřelmov (R M.Štěpán), v zápise o utkání uvedeno střídání kapitána
hostů, neuveden zástupce kapitána, předáno k řešení KRaD O KFS,
Leština – Staré Město (R J.Šmíd), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou licenci a v zápise o
utkání neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí, hostující družstvo nemělo 15´před stanoveným
začátkem utkání uvedeny v elektronickém zápise o utkání žádné hráče ani příslušníky družstva
(viz samostatný bod),
Štíty – Jindřichov (R Z.Kopečný), v zápise o utkání neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí,
Libina – Písečná (R O.Lizna), v zápise o utkání neuveden trenér domácích a trenér hostů nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,

KP dorost : bez závad, až na utkání Konice – 1.HFK „B“ (R P.Zemánek), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Čechovice – Určice (R T.Winkler), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Šternberk – Chválkovice (R J.Valouch), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Černovír – Olšany (R V.Svoboda), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Zábřeh – Chomoutov (R R.Šrejma), protest hostujícího družstva (viz samostatný bod),
KS dorost sk.A : bez závad, až na utkání Haňovice – Bohuňovice (R P.Majer), v zápise o utkání neuveden trenér hostů,
STK bere na vědomí,
Kralice – Hvozd (R Z.Protivánek), oba trenéři předložili trenérské licence, STK bere na vědomí,
Brodek u Př. – Mikulovice, nehráno pro nemoc hostujících hráčů (viz samostatný bod),
dodatečně 4.kolo Brodek u Př. – Plumlov,
KS dorost sk.B : bez závad, až na utkání Lipník – Kojetín-Kovalovice (R J.Frais), trenér domácích nepředložil trenérskou
licenci a v zápise o utkání neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí,
Želatovice – Kozlovice (R D.Kopecký), v zápise o utkání neuveden trenér domácích, STK bere na vědomí,
Bělotín – Otaslavice (R M.Odstrčil), v zápise o utkání neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí,
KP žáci starší : bez závad, až na utkání Dub – Zábřeh (R J.Perutka), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
Čechovice – Kozlovice (R R.Vedral), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Slavonín – Nové Sady (R D.Spurný), trenér domácích nepředložil trenérskou licenci a v zápise o utkání
neuveden trenér hostů, STK bere na vědomí,
Němčice – Konice (R P.Svozil), u hostujícího družstva nebyl přítomen trenér a nebyla předložena licence,
STK bere na vědomí,
KP žáci mladší : bez závad, až na utkání Dub – Zábřeh (R J.Perutka), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
Čechovice – Kozlovice (R R.Vedral), trenér domácích ani hostů nepředložili trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Slavonín – Nové Sady (R D.Spurný), trenér domácích nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Černovír – Jeseník (R V.Svoboda), trenér hostů nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
KP přípravky starší : bez závad, až na utkání Uničov – 1.HFK (R J.Přecechtěl), v zápise o utkání neuveden trenér
domácích, STK bere na vědomí,
Kojetín-Kovalovice – Prostějov (R M.Navrátil), v zápise o utkání neuveden trenér domácích,
STK bere na vědomí,
SK Sigma – Hranice (R V.Sýkora),hlavní pořadatel a trenér domácích Tomáš Bilík ID 90031428
(viz samostatný bod),
dodatečně 4.kolo Šumperk – Kojetín-Kovalovice (R R.Hetmánek), v zápise o utkání neuveden trenér hostů,
STK bere na vědomí,

3. Změna termínu a místa utkání :
KP muži :
Viktorie Přerov Změna termínu na 23.9., (14,45 hod), pův. 23.9., (15,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 8.kolo Viktorie Přerov - Želatovice se odehraje v SO 23.9.2017 v 14,45 hod.,
KP dorost :
Konice

Změna termínu na 28.9., (12,30 hod), pův. 28.9., (15,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 1.kolo Konice - Chomoutov se odehraje ve ČT 28.9.2017 v 12,30 hod.,

KS dorost sk. A :
Mikulovice
Změna termínu na 28.9., (13,00 hod), pův. 16.9., (15,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 7.kolo Brodek u Př. - Mikulovice se odehraje ve ČT 28.9.2017 v 13,00 hod.,

Hvozd

Změna termínu na 1.10., (10,00 hod), pův. 30.9., (10,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 9.kolo Mikulovice - Hvozd se odehraje v NE 1.10.2017 v 10,00 hod.,

KP žácistarší :
Nové Sady

Změna termínu na 28.9., (10,00 hod), pův. 28.9., (16,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 1.kolo Nové Sady - Šternberk se odehraje ve ČT 28.9.2017 v 10,00 hod.,

Černovír

Změna termínu na 5.11., (14,00 hod), pův. 5.11., (12,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 2.kolo Černovír - Slavonín se odehraje v NE 5.11.2017 v 14,00 hod.,

KP žáci mladší :
Nové Sady
Změna termínu na 28.9., (12,00 hod), pův. 28.9., (17,45 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 1.kolo Nové Sady - Šternberk se odehraje ve ČT 28.9.2017 v 12,00 hod.,
Černovír

Změna termínu na 5.11., (12,30 hod), pův. 5.11., (14,15 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 2.kolo Černovír - Slavonín se odehraje v NE 5.11.2017 v 12,30 hod.,

KP přípravky starší :
Šumperk
Změna termínu na 3.10., (16,00 hod), pův. 24.9., (09,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 6.kolo Šumperk – SK Sigma se odehraje v ÚT 3.10.2017 v 16,00 hod.,
Prostějov

Změna termínu na 8.10., (11,00 hod), pův. 7.10., (12,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 2.kolo Šumperk – Prostějov se odehraje v NE 8.10.2017 v 11,00 hod

4. KP dorost : Zábřeh – Chomoutov :
Dne 16.9.2017 v 19,07 hod byl v souladu s Procesním řádem FA ČR podán protest členského klubu FA ČR Tělovýchovná
jednota Sokol Olomouc - Chomoutov, z.s., k utkání Relax centrum gól krajský přebor dorost : Sportovní klub Zábřeh, z.s.
– Tělovýchovná jednota Sokol Olomouc - Chomoutov, z.s.,
číslo utkání 2017710C1A0707.
Sportovně technická komise O KFS, jako řídící orgán soutěží, dle ustanovení § 30, odstavec 1, Procesního řádu FA ČR
zahájila dnem 19. září 2017 řízení ve věci uplatněného protestu k výše uváděnému utkání, a to z důvodu řešení situace
bezprostředně před dosažením branky domácího družstva v 87´ utkání a porušení povinností pořadatelské služby.
Sportovně technická komise předala řešení výše uváděného protestu k řešení Komisi rozhodčích a delegátů O KFS.
Rozhodnutí řídícího orgánu o protestu :
Na základě rozhodnutí Komise rozhodčích a delegátů O KFS (viz samostatná příloha) Sportovně technická komise O KFS
vydává rozhodnutí : Protestu se částečně vyhovuje.
Důvod :
1. Protest proti postupu rozhodčího při řešení situace bezprostředně před dosažením branky domácího družstva v 87 min.
v utkání, se zamítá jako nedůvodný.
2. KRaD O KFS ve zbytku postupuje protest Sportovně technické komisi O KFS, jako orgánu věcně příslušnému,
k dořešení se zjištěnými skutečnostmi :
- hlavní pořadatel byl na utkání přítomen a nacházel se mezi lavičkami, nicméně tento nebyl označen v souladu s předpisy
FA ČR, současně bylo zjištěno, že nosítka byla umístěna v chodbě stadionu, stejně tak bylo zjištěno, že ostatní pořadatelé
nebyli označeni v souladu s předpisy FA ČR a nacházeli se na tribuně (viz samostatný bod).
Sportovně technická komise této části protestu vyhovuje.

Odůvodnění :
Komise rozhodčích a delegátů O KFS projednala výše uváděný protest dne 20.9.2017, odůvodnění rozhodnutí o protestu
je v písemném vyhotovení Komise rozhodčích a delegátů O KFS vyhotovené, a je přílohou rozhodnutí vydaného STK O
KFS.
Poplatek 750,- Kč za podání protestu dle PŘ FAČR § 31 odst. 5. A přílohy č. 1 PŘ § 2 nebude účtován.
Poučení o opravném prostředku:
Odvolání lze podat u Odvolací a revizní komisi O KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí.

5. I.A tř. sk. B : Lipová – Kojetín-Kovalovice :
V poločase utkání byla provedena konfrontace hráče hostí č. 6 Mareček Milan 99041706. Na základě kontroly v
informačním systému FA ČR bylo zjištěno, že fotografie hráče neodpovídá hráči, jenž nastoupil k utkání.Hráč, který
nastoupil k utkání, neměl u sebe žádný doklad totožnosti, nakonec se přiznal, že se jedná o Klimeše Richarda ID
93060355.
Předáno k dořešení DK s návrhem :
V souladu se Soutěžním řádem FA ČR § 7 Sportovně-technická komise, odstavec 1, písmeno h) nastoupí-li hráč
neoprávněně k soutěžnímu utkání, navrhuje STK disciplinární přečin s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání :
7.kolo Lipová – Kojetín-Kovalovice kontumace utkání 3 : 0, a 3 body pro Lipovou.
6. Pořádková pokuta :
I.A tř. sk. B : Lipová – Kojetín-Kovalovice, hosté nerespektovali barvu dresů domácích,
Za porušení RS O KFS SR 2017-18, Článek 21 Výstroj hráčů,
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena Kojetínu-Kovalovicím pořádková pokuta ve výši 1.000,- Kč.
I.B tř. sk. C : Leština – Staré Město, hostující družstvo nemělo 15´před stanoveným začátkem utkání uvedeny
v elektronickém zápise o utkání žádné hráče ani příslušníky družstva,
Porušení SŘ FA ČR ustanovení § 53 Příprava zápisu o utkání, odstavec 2., kde je stanoveno, že administrátor hostujícího
družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným
začátkem utkání :
a) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva,
b) jméno, příjmení a ID trenéra družstva, je-li přítomen
h) sestavu, čísla hráčů a jejich ID,
i) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena Starému Městu pořádková pokuta ve výši 800,- Kč.
KP dorost : Zábřeh - Chomoutov, porušení povinností pořadatelské služby,
Za porušení RS O KFS SR 2017-18, Článek 11 Pořadatelská služba,
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena Zábřehu pořádková pokuta ve výši 1.000,- Kč.
KP přípravky starší : SK Sigma - Hranice,hlavní pořadatel a trenér domácího družstva Tomáš Bilík ID 90031428,
Porušení SŘ FA ČR, ustanovení § 40 Hlavní pořadatel, odstavec 3., kdy je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával
současně funkci rozhodčího utkání, delegáta utkání nebo příslušníka družstva.
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena SK Sigma Olomouc pořádková pokuta ve výši 300,- Kč,
rozhodčí utkání Vojtěch Sýkora se předává k řešení do KRaD O KFS.

7. KS dorost sk. A : Brodek u Přerova – Mikulovice,
Utkání nehráno pro nemoc hostujících hráčů.
Na sekretariát O KFS byl zaslány lékařské zprávy dorosteneckého družstva FK Mikulovice : R.Wolf, T.Lužík, B.Jurčák,
D.Švajda a J.Škurek, jako důvod neodehraného mistrovského utkání 7.kola KS dorostu sk. A Brodek u Přerova –
Mikulovice, dne 16.9.2017. Je dohoda klubů o sehrání mistrovského utkání v náhradním termínu.
STK schvaluje dohodu klubů : KS dorost sk. A, 7.kolo : Brodek u Př. – Mikulovice, ČT 28.9.2017, 13,00 hod,

8. Změna soupisky :
KP muži : Kralice – Jan Hlačík (předložena lékařská zpráva) nahrazen Lukášem Krobotem a Ondřej Novotný (předložena
lékařská zpráva) Janem Voglem,

9. Předložení řádu pořadatelské služby :
KP muži : TJ Sigma Lutín z.s., 1.FC Viktorie Přerov z.s., Sportovní klub Sulko Zábřeh, z.s., FC Kralice na Hané, z.s.,
Fotbalový klub Dolany z.s.,
I.A tř. sk.A : SK Bělkovice-Lašťany, z.s., Fotbalový klub Hlubočky z.s., Sokol Konice s.r.o.,
I.A tř. sk.B : TJ Sokol Určice, z.s., FK Brodek u Přerova, o.s., TJ Sokol Čechovice, z.s., FK Němčice nad Hanou, z.s.,
FC Beňov, z.s.,
I.B tř. sk.A : TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s., Tělovýchovná jednota Sokol Klenovice na Hané, z.s., TJ Sokol Vrchoslavice
1946,
I.B tř. sk.B : Tělovýchovná jednota Sokol Třeština, z.s., SK Červenka,
I.B tř. sk.C : SK Bludov, z.s.,
V Rozpise soutěží O KFS SR 2017-8 Článku 11. Pořadatelská služba, je stanoveno, že fotbalový klub předloží řídícímu
orgánu (STK O KFS) řád pořadatelské služby ke schválení, platnost schváleného řádu pořadatelské služby je 3 roky.
Ustanovení tohoto článku není naplněno u následujích fotbalových klubů :
KP muži : Černovír, Medlov, Velké Losiny, Želatovice, Dubicko, Hněvotín, Rapotín,
I.A tř. sk. A : Chválkovice, Bohdíkov, Řetězárna, Náměšť, Moravský Beroun, Litovel, Maletín, Paseka, Slavonín,
I.A tř. sk. B : Kojetín-Kovalovice, Opatovice, Mostkovice, Plumlov, Protivanov, Kostelec,
I.B tř. sk. A : Ústí, Lipník, Haná Prostějov,
I.B tř. sk. B : Jesenec-Dzbel, Nemilany, Kožušany, Zvole, Chomoutov,
I.B tř. sk. C : Jindřichov, Mikulovice, Leština, Libina, Sudkov, Lesnice, Nový Malín,

Příští zasedání STK ve ST 27.9.2017, od 10,00 hod

Zapsal : Kalina

