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

Sportovně-technická komise
Zápis č. 33 ze dne 21.6.2018
Přítomni : Kalina Josef, Šrámek Karel,
Omluven : Košař Adam, Zavadil Josef,
Hosté
: Peřina Pavel,

1. Došlá pošta :
- ŘK FA ČR pro Moravu – sestupy a postupy ze soutěží mužů a dorostu,

2. Schválení mistrovských utkání ze dne 16. – 17.6.2018 :
KP muži : bez závad, až na utkání Lutín – Kralice (R M.Konečný), u trenéra domácího družstva uvedeno chybné ID,
STK bere na vědomí,
I.A tř. sk. A : bez závad, až na utkání Bělkovice-Lašťany – Moravský Beroun (R J.Petrásek), trenér hostujícího
družstva nepředložil trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Haňovice – Litovel (R P.Kološ), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložili trenérskou
licenci, STK bere na vědomí
I.A tř. sk. B : bez závad, až na utkání Kojetín-Kovalovice – Čechovice (R M.Pospíšil), v zápise o utkání neuveden
trenér domácího družstva, STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. A : bez závad, až na utkání Ústí „B“ – Tovačov (R N.Čampišová), v zápise o utkání uvedeno
„Předat k STK : ANO“, ale pro STK nic neuvedeno, STK bere na vědomí,
Kojetín-Kovalovice „B“ – Pivín (R J.Horák), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. B : bez závad, až na utkání Třeština – Šternberk „B“ (R P.Kološ), trenér domácího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Kožušany – Nové Sady „B“ (R J.Aberle), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložili
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Slatinice – Nemilany (R R.Motal), z důvodu vyloučení vedoucího hostů provedena změna vedoucího,
STK bere na vědomí,
Velká Bystřice – Doloplazy (R P.Stloukal), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci a
v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva, STK bere na vědomí,
I.B tř. sk. C : bez závad, až na utkání Mikulovice – Libina (R R.Šrejma), trenér domácího ani hostujícího družstva
nepředložili trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Staré Město – Písečná (R Z.Petr),v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva,
STK bere na vědomí,
KP dorost : bez závad, až na utkání 1. HFK „B“ – Šternberk (R R.Vedral), AR 1 a trenér domácího družstva
Pučálka Josef ID 56090083 (viz samostatný bod),
Určice – Olšany, utkání nehráno (viz samostatný bod),
KS dorost sk. A : bez závad, až na utkání Haňovice – Kralice (R M.Chládek), trenér hostujícího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
neoprávněný start hráče domácího družstva (viz samostatný bod),
KS dorost sk. B : bez závad, dodatečně 19.kolo Želatovice – Kojetín-Kovalovice (R J.Frais), v zápise o utkání
neuveden trenér hostujícího družstva, STK bere na vědomí, zápis o utkání nepotvrzen vedoucím
družstva hostů (viz samostatný bod),
KP žáci starší : bez závad,
KP žáci mladší : bez závad, dodatečně 25. kolo Černovír – Olšany (R J.Valouch), trenér domácího družstva
nepředložil trenérskou licenci a začátek utkání po dohodě posunut o 15´,STK bere na vědomí,

3. KP dorost : Určice - Olšany,
Utkání nehráno, hosté se k utkání nedostavili. Vedení družstva Olšan ve čtvrtek dne 14.6.2018 oznámilo na sekretariát
O KFS, že se k utkání z důvodu nedostatku hráčů nedostaví.
Rozhodnutí STK :
1. Předáno k dořešení DK s návrhem :
V souladu se Soutěžním řádem FA ČR § 7 Sportovně-technická komise, odstavec 1, písmeno d) nenastoupí-li
družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání, navrhuje STK disciplinární přečin s návrhem
na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání :
26. kolo Určice - Olšany kontumace utkání 3 : 0, a 3 body pro Určice.

4. KS dorost. sk. A : Haňovice - Kralice, neoprávněný start hráče :
Vedoucí mužstva hostů uvedl, že podle získaných informací byl hráč domácích s číslem 10 Radek Bednář ID 9909158
uveden v zápise i když v minulém soutěžním zápase dostal červenou kartu. Vedoucí mužstva domácích uvádí, že hráč
s číslem 10 Radek Bednář byl uveden v zápise z důvodu načtení zápisu z minulého utkání, ale fyzicky k utkání
nenastoupil.
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 : Haňovice - Kralice kontumace utkání 0 : 3 a 3 body pro Kralice.

5. Pořádková pokuta :
KP dorost : 1. HFK „B“ – Šternberk, AR 1 a trenér domácího družstva Pučálka Josef ID 5609008,
Porušení SŘ FA ČR, ustanovení § 50 Nedostavení se delegovaného rozhodčího, odstavec 12., kdy oddílovým
rozhodčím nesmí být příslušník družstva dle § 29, odstavec 1.
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena 1. HFK pořádková pokuta ve výši 500,- Kč, rozhodčí utkání
Vedral Roman se předává k řešení do KRaD O KFS.
KS dorostsk. B : Želatovice – Kojetín-Kovalovice, zápis o utkání nepotvrzen vedoucím hostujícího družstva,
Porušení RS O KFS SR 2017-8, Článek 10 Uzavření zápisu o utkání, kdy vedoucí družstev jsou povinni zapsané údaje
v zápise o utkání potvrdit ověřením své totožnosti,
V souladu s RS O KFS SR 2017-8, článek 58.2 uložena Kojetínu-Kovalovicím pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.

6. Schválení konečných tabulek SR 2017-18 :
Sportovně technická komise O KFS schvaluje konečné tabulky SR 2017-18 soutěže mužů, staršího dorostu, starších a
mladších žáků a starších přípravek.
Tabulky jsou uveřejněné na úřední desce O KFS.

7. Postupy a sestupy ze soutěží O KFS :
V souladu s Rozpisem soutěží O KFS SR 2017-18, článek 31 Postupy a sestupy, doplňování míst v soutěžích, jsou
postupy a sestupy v krajských soutěžích O KFS v :
- kategorii mužů :
I. KP muži : - sestup z divize : Šternberk,
- postup z I.A tříd : Litovel a Opatovice,
- postup do divize : Lutín,
- sestup (2 družstva) : Rapotín a Dubicko,
I.A třídy : - sestup z KP : Rapotín a Dubicko,
- postup z I.B tříd : Lipník, Chomoutov a Leština,
- postup do KP : Litovel a Opatovice,
- sestup (3 družstva) : Moravský Beroun, Němčice a Mostkovice,
I.B třídy : - sestup z I.A tříd : Moravský Beroun, Němčice a Mostkovice,
- postup z OP : JE – Žulová, OL – Olešnice, PR – Jezernice, PV – Otaslavice, SU - Ruda,
- postup do I.A tříd : Lipník, Chomoutov a Leština,
- sestup (5 družstev) : Vidnava – zápis DK č.2/17-18 ze dne 10.8.2017, Horní Moštěnice, Červenka,
Mikulovice a Vrchoslavice,

- kategorie mládeže :
KP dorost – právo postupu : Černovír,
KS dorost – právo postupu : Haňovice a Želatovice,
KP žáci – právo postupu : Jeseník,

8. Pokuty za nečinné hráče ze soupisek :
KP muži :
Kralice : Blahoušek Michal ID 97041520,
Dubicko : Skopal Roman ID 79030966 a Hrdlovič Patrik ID 89010632,
V souladu s RS O KFS SR 2017-18, čl. 17., odstavec 11., za každého nečinného hráče :
pořádková pokuta ve výši 800,- Kč,
I.A tř. sk.A :
Chválkovice : Moravec David ID 90091239,
Hlubočky : Plch Tomáš ID 79041534 (15-92´),
I.A tř. sk.B :
Protivanov : Ženata Luděk ID 84061065 (14-45´, 15-90´a 16-5´),
Čechovice : Haluza Petr ID 89061796 (15-68´, 16-9´a 18-17´),
Kostelec : Langr Tomáš ID 81021271 (15-65´a 16-70´),
Mostkovice : Bošek Bernard ID 93041232 (15-90´),
V souladu s RS O KFS SR 2017-17, čl. 18., odstavec 11., za každého nečinného hráče :
pořádková pokuta ve výši 600,- Kč,
I.B tř. sk.B :
Šternberk „B“ : Pobeška Matúš ID 95031905 (21-5´, 23-45´a 26-3´) a Čikl Jakub ID 96090964 (15-57´a 16-29´),
I.B tř. sk.C :
Leština : Žváček Karel ID 96041158,
Libina : Hasník Luděk ID 96021084,
V souladu s RS O KFS SR 2017-17, čl. 18., odstavec 11., za každého nečinného hráče :
pořádková pokuta ve výši 500,- Kč,

9. Rozdělení soutěží SR 2018-19 :
Sportovně technická komise O KFS na základě podaných přihlášek do soutěží řízených Olomouckým krajským
fotbalovým svazem rozdělila fotbalové kluby do soutěží následovně :
- soutěže mužů : KP muži, I.A tř. sk. A a B, I.B tř. sk. A, B a C,
- soutěže dorostu : KP starší dorost, KS starší dorost sk. A a B, KS mladší dorost byla pro malý počet přihlášených
družstev zrušena,
- soutěže žáků : KP žáci starší a mladší, KS žáci mladší,
- soutěže přípravek : KP přípravky starší, KS přípravky starší (hraje se turnajovým způsobem), KP přípravky mladší
byla pro malý počet přihlášených družstev zrušena,
Rozdělení družstev do jednotlivých soutěží je uveřejněno na úřední desce O KFS.

Zapsal : Kalina

