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

Sportovně-technická komise
Zápis č. 32 ze dne 14.6.2018
Přítomni : Kalina Josef, Šrámek Karel, Zavadil Josef,
Omluven : Košař Adam,
Hosté
: Peřina Pavel,

1. Došlá pošta :
- Lutín – oznámení rozhodnutí o nepřihlášení družstva mužů do divizní soutěže,
- Chomoutov – oznámení o nenastoupení k utkání KP dorostu Viktorie Přerov – Chomoutov SO 16.6.2018, 10,00 hod.
Podána informace Předsedy O KFS Mgr. S. Kalába, že klub oznámení stahuje a mistrovského utkání
v Přerově se ve stanoveném termínu zúčastní.
- Olšany – oznámení o nedostavení se k utkání KP dorostu Určice – Olšany dne 17.6.2018 v 10,00 hod,

2. Schválení mistrovských utkání ze dne 9. – 10.6.2018 :
KP muži : bez závad, až na utkání Velké Losiny – Medlov (R J.Zavřel), trenér domácího ani hostujícího družstva
nepředložili trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
předehrávka 26. kolo : Černovír – Hněvotín,
I.A tř. sk. A : bez závad, až na utkání Konice – Bohdíkov (R L.Sedláček), opožděný začátek utkání o 30´ z důvodu
průtrže mračen a utkání odehráno na přírodní trávě, jelikož UMTRA byla ke hře nezpůsobilá,
STK bere na vědomí,
I.A tř. sk. B : bez závad, až na utkání Beňov – Kojetín-Kovalovice (R M.Kouřílek), v zápise o utkání neuveden trenér
hostujícího družstva, STK bere na vědomí,
neoprávněný start hráče hostujícího družstva (viz samostatný bod),
Lipová – Mostkovice (R M.Lepka),v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
STK bere na vědomí,
předehrávka 26. kolo : Určice – Beňov
I.B tř. sk. A : bez závad, až na utkání Pivín – Radslavice (R O.Lizna), trenér domácího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Újezdec – Kojetín-Kovalovice “B“ (R T.Winkler), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
Haná Prostějov – Lipník (R L.Rosskohl), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. B : bez závad, až na utkání Loštice – Třeština (R L.Kundrát), trenér hostujícího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Chomoutov – Jesenec-Dzbel (R R.Matulík), hosté nerespektovali barvu dresů domácích
(viz samostatný bod),
Slatinice – Velká Bystřice (R I.Antoníček), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Nové Sady „B – Nemilany (R M.Milek), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložili
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Šternberk „B“ – Kožušany (R P.Opravil), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. C : bez závad, až na utkání Lesnice – Nový Malín (R J.Frais), trenér domácího ani hostujícího družstva
nepředložili trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Bludov – Staré Město (R P.Jílek), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
STK bere na vědomí,
KP dorost : bez závad, až na utkání Chomoutov – Určice (R S.Vláčil), trenér hostujícího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
neoprávněný start hráče hostujícího družstva (viz samostatný bod),
Šternberk – Čechovice (R A.Hrbáček), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,

STK bere na vědomí
KS dorost sk. A : bez závad, až na utkání Hvozd – Bohuňovice (R N.Čampišová), v zápise o utkání neuveden trenér
domácího družstva, STK bere na vědomí,
Mikulovice – Zábřeh „B“ (R V.Jelen), hosté nerespektovali barvu dresů domácích
(viz samostatný bod),
Plumlov – Haňovice (R P.Majer), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
STK bere na vědomí,
dodatečně 20. kolo : Haňovice – Loštice,
KS dorost sk. B : bez závad, až na utkání Otaslavice – Pivín (R O.Přecechtěl), v zápise o utkání neuveden trenér
domácího ani hostujícího družstva, STK bere na vědomí,
Brodek u Pv. – Kojetín-Kovalovice (R M.Dömisch), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího
družstva, STK bere na vědomí,
předehrávka 22. kolo :Kozlovice – Otaslavice (R S.Kryl), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci
a v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva, STK bere na vědomí,
KP žáci starší : bez závad, až na utkání Mohelnice – Šternberk (S.Kryl), utkání po dohodě odehráno na přírodní trávě,
STK bere na vědomí,
Slavonín – Čechovice (R P.Šafařík), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložili trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
předehrávka 26. kolo : Nové Sady – Mohelnice,
KP žáci mladší : bez závad, až na utkání Mohelnice – Šternberk (S.Kryl), utkání po dohodě odehráno na přírodní
trávě, STK bere na vědomí,
Němčice – Zábřeh (R D.Vachutka), v zápise o utkání neuveden hlavní pořadatel, předáno k řešení
KRaD O KFS,
Černovír – Olšany odloženo na 14.6.20185, 16,30 hod,
předehrávka 26. kolo : Nové Sady – Mohelnice,

3. Změna termínu a místa utkání :
KP muži :
Všechovice

Změna termínu na 17.6., (11,00 hod), pův. 17.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Všechovice - Dubicko se odehraje v NE 17.6.2018 v 11,00 hod.,

Černovír

Změna termínu na 13.6., (18,00 hod), pův. 17.6., (10,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Černovír - Hněvotín se odehraje ve ST 13.6.2018 v 18,00 hod.,

I.A tř. sk. A :
Chválkovice

Změna termínu na 16.6., (15,00 hod), pův. 16.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Chválkovice - Paseka se odehraje v SO 16.6.2018 v 15,00 hod.,

I.A tř. sk. B :
Kostelec

Změna termínu na 16.6., (16,00 hod), pův. 16.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Kostelec - Lipová se odehraje v SO 16.6.2018 v 16,00 hod.,

Slatinice

Změna termínu na 16.6., (16,30 hod), pův. 17.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Slatinice - Nemilany se odehraje v SO 16.6.2018 v 16,30 hod.,

I.B tř. sk. C :
Staré Město

Změna termínu na 16.6., (16,00 hod), pův. 16.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Staré Město - Písečná se odehraje v SO 16.6.2018 v 16,00 hod.,

KP dorost :
Chválkovice

Změna termínu na 16.6., (12,45 hod), pův. 16.6., (15,15 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 26. kolo Chválkovice – Velké Losiny se odehraje v SO 16.6.2018 v 12,45 hod.,

KS dorost sk. A :
Plumlov
Změna termínu na 17.6., (14,00 hod), pův. 17.6., (17,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 22. kolo Dub - Plumlov se odehraje v NE 17.6.2018 v 14,00 hod.,
KS dorost sk. B :
HorníMoštěnice Změna termínu na 17.6., (14,30 hod), pův. 17.6., (15,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy,
Zápas 22. kolo HorníMoštěnice - Želatovice se odehraje v NE 17.6.2018 v 14,30 hod.,

4. I.A tř. sk. B : Beňov – Kojetín-Kovalovice, neoprávněný start hráče :
Vedoucí domácího družstva provedl konfrontaci s hráčem hostí číslo 2 o poločasové přestávce a poté podal námitku
ke startu hráče hostujícího družstva č. 2. Při konfrontaci za přítomnosti vedoucí obou družstev bylo zjištěno, že vzhled
hráčeneodpovídá fotografii v IS. Hráč se hned přiznal, že není Radovan Knapík. Tím bylo potvrzeno, že nastupuje
k utkání neoprávněně. Pravou totožnost se nepodařilo zjistit, jelikož neměl u sebe žádný doklad totožnosti. Hráč nebyl
připuštěn do druhého poločasu.
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 : Beňov – Kojetín-Kovalovice kontumace utkání a ponechat výsledek dosažený na hřišti.

5. KP dorost : Chomoutov - Určice, neoprávněný start hráče :
V 1. poločase byla vedoucím domácího družstva vznesena námitka proti startu hráče hostů č 6 Jančík Jakub
(99030750), poté byla provedena konfrontace za účasti vedoucího mužstva domácích, vedoucího mužstva hostů a
hráče č 6 hostů. Hráč H č6 neměl žádný průkaz totožnosti, ani kartičku pojištěnce a neznal ani své rodné číslo a nebyl
k poznání na fotografii u licence hráče. Proto nebyl hostující hráč připuštěn k pokračování v utkání.
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 : Chomoutov – Určice kontumace utkání 3 : 0, a 3 body pro Chomoutov,

6. Pořádková pokuta :
I.B tř. sk. B : Chomoutov – Jesenec-Dzbel, 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 družstvu Jesenec-Dzbel pořádková pokuta
ve výši 1.000,- Kč.
KS dorost sk. A : Mikulovice – Zábřeh „B“, 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 Zábřehu pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.

7. Porušení RS O KFS :
Z důvodu porušení Rozpisu soutěží O KFS SR 2017-8, ustanovení Článku 38 Kvalifikace trenérů, kde je stanoveno,
že trenér se stanovenou licencí musí být přítomen na utkání a zároveň musí být uveden v ZoU, předává STK
k řešení do KRaD O KFS následující rozhodčí :
- Adam Hrbáček : Šternberk - Čechovice, v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
není zpráva pro STK,
- Natalie Čampišová : Hvozd – Bohuňovice, v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva,
není zpráva pro STK,
- Oldřich Přecechtěl : Otaslavice – Pivín, v zápise o utkání neuveden trenér domácího ani hostujícího družstva,
není zpráva pro STK,

8. Nařízení utkání :
V RS O KFS SR 2017-8, Článek 4 Hrací dny a začátky utkání, je uvedeno, že řídící orgán má právo provádět změny v
termínové listině, zejména v případě nenarušení regulérnosti soutěže.
V souladu s výše uváděnou skutečností STK nařizuje utkání :
I.B tř. sk. A :
TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ Smržice, NE 17.6.2018, 17,30 hod,

Zapsal : Kalina

