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

Sportovně-technická komise
Zápis č. 4 ze dne 9.8.2018
Přítomni : Kalina Josef, Šrámek Karel, Zavadil Josef,
Hosté
: Peřina Pavel,

1. Došlá pošta :
- Nový Malín - oznámení o změně trenéra,
- Smržice - seznam hráčů pro sdružený start v KS dorostu,
- Brodek u Konice - seznam hráčů pro sdružený start v KS dorostu,

2. Změna termínu a místa utkání :
KP muži :
Hněvotín

Změna termínu na 6.10., (15,00 hod), pův. 7.10., (15,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 10. kolo Zábřeh - Hněvotín se odehraje v SO 6.10.2018 v 15,00 hod., hřiště Hněvotín,
Změna termínu na 19.5., (17,00 hod), pův. 18.5., (17,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 25. kolo Hněvotín – Zábřeh se odehraje v NE 19.5.2019 v 17,00 hod., hřiště Zábřeh,

KS dorost sk.A :
Šumvald
Změna termínu na 9.9., (16,00 hod), pův. 8.9., (10,00 hod), vloženo do IS dne 26.7.2018,
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Není souhlas soupeře, v souladu s RS O KFS SR 2018-9, Článek 4 Hrací dny a začátky utkání,
STK žádosti vyhovuje a změnu termínu schvaluje,
Zápas 6. kolo Šumvald - Olšany se odehraje v NE 9.9.2018 v 16,00 hod.,
KS dorost sk.B :
Protivanov
Změna termínu na 18.8., (11,00 hod), pův. 19.8., (16,30 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 3. kolo Protivanov - Brodek u Konice se odehraje v SO 18.8.2018 v 11,00 hod.,
KP žáci starší :
Zábřeh
Změna termínu na 12.9., (16,00 hod), pův. 25.8., (10,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 4. kolo Zábřeh - Čechovice se odehraje ve ST 12.9.2018 v 16,00 hod.,
Nezamyslice

Změna termínu na 5.9., (18,00 hod), pův. 18.8., (11,30 hod), vloženo do IS dne 1.8.2018,
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Není souhlas soupeře, v souladu s RS O KFS SR 2018-9, Článek 4 Hrací dny a začátky utkání,
STK žádosti vyhovuje a změnu termínu schvaluje,
Zápas 3. kolo Nezamyslice-Němčice - Slavonín se odehraje ve ST 5.9.2018 v 18,00 hod.,

KP žáci mladší :
Zábřeh
Změna termínu na 12.9., (17,45 hod), pův. 25.8., (11,45 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 4. kolo Zábřeh - Čechovice se odehraje ve ST 12.9.2018 v 17,45 hod.,

Nezamyslice

Změna termínu na 5.9., (16,30 hod), pův. 18.8., (10,00 hod), vloženo do IS dne 1.8.2018,
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Není souhlas soupeře, v souladu s RS O KFS SR 2018-9, Článek 4 Hrací dny a začátky utkání,
STK žádosti vyhovuje a změnu termínu schvaluje,
Zápas 3. kolo Nezamyslice-Němčice - Slavonín se odehraje ve ST 5.9.2018 v 16,30 hod.,

KP přípravky starší :
Viktorie Přerov Změna termínu na 28.8., (16,30 hod), pův. 25.8., (09,00 hod), vloženo do IS dne 30.7.2018,
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Není souhlas soupeře, v souladu s RS O KFS SR 2018-9, Článek 4 Hrací dny a začátky utkání,
STK žádosti vyhovuje a změnu termínu schvaluje,
Zápas 2. kolo Viktoie Přerov - Šumperk se odehraje v ÚT 28.8.2018 v 16,30 hod.,

3. 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 :
- Petr Lasovský : Mostkovice – Ústí „B“, v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva, není zpráva pro STK,

4. Předložení řádu pořadatelské služby :
KP muži : Jeseník, Mohelnice,
I.A tř. sk. A : Leština,
I.A tř. sk. B : Protivanov,
I.B tř. sk. C : Postřelmov,
STK upozorňuje fotbalové kluby hrající soutěže řízené O KFS, že v Rozpise soutěží SR 2018-9, Článek 11
Pořadatelská služba, je stanovena povinnost předložit Řád pořadatelské služby ke schválení STK O KFS každé 3 roky.
STK doporučuje uvést znění Řádu pořadatelské služby do souladu se Soutěžním řádem FA ČR, v případě
mládežnických družstev uvést počet pořadatelů v samostatném bodě.
Výše uváděný článek nesplňují následující fotbalové kluby :
I.B tř. sk. A : Kovalovice,
I.B tř. sk. C : Písečná,
STK žádá u výše uváděných fotbalových klubů o předložení řádu pořadatelské služby spl’ňující předepsané
náležitosti na příští zasedání STK dne 16.8.2018.

5. Vložení soupisek do IS FA ČR :
K dnešnímu dni byly vloženy soupisky do is.fotbal.cz pro podzimní část SR 2018-9 u následujících klubů :
I.A tř. sk.B : Lipník, Slavonín,
I.B tř. sk.A : Němčice, Otaslavice (vloženo do is.fotbal dne 6.8.2018, 08,16 hod),
I.B tř. sk.B : Zvole,
I.B tř. sk.C : Libina, Lesnice,
KP žáci starší : Kozlovice,
KP žáci mladší : Kozlovice,
KS mladší žáci : Velký Týnec,
Nevložení soupisek do systému :
I.A tř. sk.B : Čechovice
I.B tř. sk.C : Bludov,
Rozpis soutěží O KFS SR 2018-19, Článek 17 Soupiska družstva, odstavec 4. Stanovuje, že soupiska družstva se
vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části
soutěže.
Za porušení výše uváděného ustanovení Rozpisu soutěže O KFS ukládá STK v souladu s článkem 58.2 Pořádkové
pokuty :
Otaslavice, Čechovice a Bludov, každému fotbalovému klubu pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

6. Nesplnění počtu mládežnických družstev :
V souladu se SŘ FA ČR ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 1.,jsou členské kluby hrající soutěže FA ČR
povinni mít počet družstev v mládežnických kategoriích dle odstavce 5.
Chybějící mládežnická družstva v soutěžích O KFS :
KP muži : Medlov - chybí 1 družstvo,
Dle výše uváděného ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 5,a v souladu s RS O KFS SR 2018-9 Článek 16
Podmínky účasti, odstavec 5., kompenzační poplatek za chybějící mládežnické družstvo ve výši 30.000,- Kč,
I.A tř. sk. A : Maletín - chybí 1 družstvo,
Dle výše uváděného ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 5,a v souladu s RS O KFS SR 2018-9 Článek 16
Podmínky účasti, odstavec 5., kompenzační poplatek za chybějící mládežnické družstvo ve výši 20.000,- Kč,
I.B tř. sk. A : Kovalovice - chybí 1 družstvo,
Dle výše uváděného ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 5,a v souladu s RS O KFS SR 2018-9 Článek 16
Podmínky účasti, odstavec 5., kompenzační poplatek za chybějící mládežnické družstvo ve výši 10.000,- Kč,
I.B tř. sk. A : Jezernice - chybí 1 družstvo,
Dle výše uváděného ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 5,a v souladu s RS O KFS SR 2018-9 Článek 16
Podmínky účasti, odstavec 5., kompenzační poplatek za chybějící mládežnické družstvo ve výši 10.000,- Kč,
I.B tř. sk. C : Písečná - chybí 1 družstvo,
Dle výše uváděného ustanovení § 33 Družstva mládeže, odstavec 5,a v souladu s RS O KFS SR 2018-9 Článek 16
Podmínky účasti, odstavec 5., kompenzační poplatek za chybějící mládežnické družstvo ve výši 10.000,- Kč,

7. Podněty pro STK ze zpráv DFA :
KP muži 1. kolo : Všechovice – Želatovice, R R.Vedral (DFA V.Sedlák),
Neoprávněné vniknutí diváka na hrací plochu, STK předává k řešení DK O KFS,

Zapsal : Kalina

