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Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 28 ze dne 3. 6. 2015 
 

 

Místo konání: klubovna oddílu Baník Královské Poříčí 

Přítomni: pp. Špak,Tomášek, Šlapa  

Omluveni: Káva 
 

Projednáno bylo: 
 

1. Došlá pošta 
 

  

 

2. Schválení soutěžních utkání 
 

STK schvaluje: 

 mistrovská utkání 24. kola KP mužů; 

 mistrovská utkání 24. kola I.A třídy; 

 mistrovská utkání 24. kola I.B třídy; 

 mistrovská utkání 22. kola KP a KS dorostu; 

 mistrovská utkání 6. kola LP st. a ml. žáků; 

 mistrovská utkání 24. kola KP st. přípravek; 

 mistrovská utkání 12. kola KP ml. přípravek; 

 
 

3. Nařízené změny výkopů 
 

Z důvodu zajištění maximální regulérnosti soutěží, STK nařizuje nové výkopy utkání takto: 
 

KP muži 

 25. kolo  Loko K.Vary – Lomnice: so 6. 6. 2015 v 10:30 

 družstvo Kr. Poříčí se vzdalo možnosti hrát ve stejný čas, jako jejich soupeři o barážové místo 
 

I.A třída 

 25. kolo  D.Rychnov – Rotava: ne 7. 6. 2015 v 15:00 

 25. kolo  Vintířov – Lipová: ne 7. 6. 2015 v 15:00 

 25. kolo  Žlutice – Skalná: ne 7. 6. 2015 v 15:00 

 družstvo Hroznětína se vzdalo možnosti hrát ve stejný čas, jako jejich soupeři o sestup 
 

I.B třída 

 25. kolo  všechna utkání mají jednotný výkop SO 10:30 hod. 

 družstva Merklína a Nejdku se vzdala možnosti hrát ve stejný čas, jako jejich soupeři o postup nebo 

sestup (viz bod 4) 

 

4. Změny termínů a hřišť 
 

 25. kolo I.B  Nejdek – Sedlec: pá 5. 6. 2015 v 18:00 

 25. kolo I.B  Merklín – Vojkovice: pá 5. 6. 2015 v 18:00 

 12. kolo KPD  Ostrov – N.Sedlo/Lomnice: ne 7. 6. 2015 ve 14:00   hř. Ostrov 

 13. kolo KPD  Toužim – Fr.Lázně: st 10. 6. 2015 v 17:30   hř. Bezvěrov 

 7. kolo LPŽ  Aš – Nové Sedlo: st 17. 6. 2015 v 18:15 + 16:30 

 8. kolo LPŽ  Sedlec – Nové Sedlo: ne 21. 6. 2015 v 15:15 + 13:30   
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5. Způsobení pozdního zahájení utkání 
 

STK uděluje pokutu 500 Kč oddílu FK Loket za opakované způsobení pozdního zahájení utkání I. B třídy,  

tentokrát s KSNP Sedlec.  

 
 

6. Závady pořadatelské služby 
 

 500,-  KSNP Sedlec – nevyhovující stav kabiny pro rozhodčí a delegáta (opakovaně) 

 

 

7. Přihlášky do soutěží 
 

STK pověřuje sekretáře Karlovarského KFS k rozeslání přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2015/16. 

Termín odevzdání přihlášek je 9. 6. 2015. Žádáme všechny kluby, aby přihlášky doručily včas (pokud 

možno ještě před termínem odevzdání). Každé družstvo je třeba přihlásit na samostatném formuláři. Pouze u 

soutěže KPŽ je možné obě družstva spojit na jeden formulář. 

  Součástí přihlášky musí být i potvrzení o zaplacení soutěžního vkladu (startovného) dle RS  (čl. 40, 

  odst. 2 – pro nový soutěžní ročník zůstává stejné) nebo prohlášení, že klub uhradí startovné v hotovosti,  

  nejpozději však na losovacím aktivu. Oddíly, u kterých ještě nebude jasné, kterou soutěž budou hrát, zaplatí  

  startovné nejpozději na losovacím aktivu. Přihlášky obdrží oddíly elektronickou poštou nebo budou  

  k dispozici na internetových stránkách - www.fotbal.cz).  

 V případě jakýchkoliv problémů s jejich stažením nebo vyplňováním kontaktujte sekretáře. 

 
 

8. Termín příštího jednání STK 
 

Příští jednání STK se uskuteční ve středu 10. 6. 2015 od 14:30 hod.  
 

 

 

 

V Karlových Varech dne 3. 6. 2015                          Jiří Špak, předseda STK 

http://www.fotbal.cz/

