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Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 20 ze dne 8. 4. 2015 
 

Místo konání: sídlo KKFS v Karlových Varech 

Přítomni: pp. Špak,Tomášek, Káva 

Omluveni: p. Šlapa 
 

 

Projednáno bylo: 
 

1. Došlá pošta 
 

 BU Nové Sedlo – Upozornění pro kluby, které budou hrát na hřišti v N.Sedle  viz bod 6 

 

2. Schválení soutěžních utkání 
 

STK schvaluje: 

 mistrovská utkání 16. kola KP mužů (kromě nesehraných utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy: 

Lomnice – Březová, H.Slavkov – Nejdek, Toužim - Kynšperk); 

 mistrovská utkání 16. kola I.A třídy (kromě nesehraných utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy: 

Aš – Skalná, Žlutice – Hroznětín); 

 mistrovská utkání 16. kola I.B třídy (kromě nesehraného utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy: 

Kynžvart – Sedlec); 

 mistrovská utkání 14. kola KP dorostu; 

 mistrovská utkání 14. kola KS dorostu (kromě nesehraných utkání z důvodu nezpůsobilé hrací 

plochy: Kynžvart – Sedlec, Svatava – Chyše, Habartov - Božíčany); 

 mistrovská utkání 16. kola KP st. a ml. žáků (kromě nesehraných utkání z důvodu nezpůsobilé hrací 

plochy: Skalná/Luby – Mar.Lázně, Aš – FC Cheb/Lipová); 
 

 

3. Změny termínů a hřišť 
 

 16. kolo KPM  Lomnice – Březová: st 22. 4. 2015 v 17:30  

 16. kolo KPM  H.Slavkov – Nejdek: st 15. 4. 2015 v 17:30 (nařízeno) 

 16. kolo KPM  Toužim – Kynšperk: st 6. 5. 2015 v 17:30 (nařízeno) 

 16. kolo I.A  Aš – Skalná: st 13. 5. 2015 v 17:30      

 16. kolo I.A  Žlutice – Hroznětín: st 6. 5. 2015 v 17:30 

 19. kolo I.A  Žlutice – Rotava: so 25. 4. 2015 ve 13:30      

 16. kolo I.B  Kynžvart – Sedlec: pá 1. 5. 2015 v 15:30      

 14. kolo KSD  Kynžvart – Sedlec: pá 1. 5. 2015 ve 13:00 

 14. kolo KSD  Svatava – Chyše: čt 7. 5. 2015 v 18:00 

 14. kolo KSD  Habartov – Božíčany: pá 1. 5. 2015 v 15:00 

 16. kolo KPŽ  Skalná/Luby – Mar.Lázně: st 22. 4. 2015 v 16:30 + 18:15 

 16. kolo KPŽ  Aš – FC Cheb/Lipová: st 22. 4. 2015 v 18:15 + 16:30  

 20. kolo KPP starší  Skalná – Sokolov: st 6. 5. 2015 v 16:30  

    
 

4. Nahlášení termínů odložených utkání 16. kola KP starších přípravek 
 

STK žádá oddíly soutěže KP starších přípravek o nahlášení náhradních termínů odložených utkání  

16. kola (přišla pouze dohoda H.Slavkov – Hvězda Cheb) nejpozději do 14. 4. 2015. 
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5. Závady v pořizování videozáznamů 
 

STK provedla kontrolu videozáznamů na internetových stránkách z víkendu 4. - 5. 4. Následující oddíly 

postihla pořádkovou pokutou: 

 500 Kč DDM Stará Role – pozdní umístění videozáznamu na internet (DDM St.Role – N.Sedlo) 
 

 

6. Upozornění pro kluby, které budou hrát na hřišti v Novém Sedle 
 

STK bere na vědomí informaci oddílu BU Nové Sedlo o rekonstrukci sportovního areálu a předává klubům, 

které budou hrát v Novém Sedle toto upozornění: 

 

„TJ BU Nové Sedlo upozorňuje všechny kluby jejichž týmy odehrají na hřišti BU N.Sedlo v Masarykově 

ulici svá mistrovská utkání v jarní části soutěží (v termínu od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015) a jejich 

prostřednictvím všechny dotčené realizační týmy, hráče, funkcionáře a diváky, že v areálu TJ BU 

N.Sedlo budou prováděny rozsáhlé stavební práce. Po uvedenou dobu není možné v areálu TJ parkovat 

žádná vozidla hostujících družstev, včetně autobusů a minibusů. Parkování v areálu TJ bude nadále 

standardně zajištěno pouze pro rozhodčí a delegáty utkání. Vstup hráčů a realizačních týmů do areálu 

bude umožněn stávajícím hlavním vchodem (hlavní brána), vstup diváků do areálu bude organizován 

výhradně bočním vchodem (brankou) za hlavní tribunou (vstup z Masarykovy ulice proti obchodu 

s potravinami). Provoz kabin a provoz potřebného sociálního zázemí pro návštěvníky utkání bude 

zajištěn v plném rozsahu. Pohyb účastníků utkání a diváků v areálu bude v dostatečném rozsahu 

vymezen pořadateli utkání a TJ BU N.Sedlo žádá tímto všechny účastníky utkání a diváky, aby dbali 

pokynů pořadatelské služby a nevstupovali do prostorů staveniště a dbali tak své osobní bezpečnosti. O 

případných změnách budeme dotčené kluby včas informovat“. 
 

 

7. Termín příštího jednání STK 
 

Příští jednání STK se uskuteční ve středu 15. 4. 2015 od 14:30 hod. 
 
 

 

V Karlových Varech dne 8. 4. 2015                          Jiří Špak, předseda STK 


