
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Zápis z jednání výkonného výboru KKFS ze dne 19.5.2015 

Karlovy Vary 

 
Přítomni:  Ing. Votík, Zeman, Skála, Smutný, Vojíř, 
 
Omluveni:  Hejret, Garaj 
 
Hosté:   Špak Jiří – sekretář,  Buday - PTM 
 
 
 
1. VV projednal: 
- splnění úkolu z VH KKFS – předložil dle požadavku OFS Cheb jmenný seznam všech DPP za rok 
2014 s uvedením akce a výše dohody. Předseda OFS Cheb p. Smutný považoval materiál za 
vyčerpávající a odpovídající požadavkům. 
 
2. VV bere na vědomí: 
- pozvánku na školení nového Disciplinárního řádu FAČR, které se koná 25.5.2015 na Strahově. 
Účast zajistí předseda DK KKFS p. Vorel. 
- dohodu o převodu a užití dotace ze SR – Program V. 
- informaci o žádosti Policie ČR o poskytnutí informací ve věci trestního řízení, zahájeného 
v souvislosti s utkáním I. A třídy Aš – Hroznětín. Zajistí p Špak.  
 
- informace předsedy VV KKFS ing. Votíka 
- týkající se spojování klubů v rámci soutěží mládeže v KKFS. O této záležitosti se jedná a je max. 
snaha o udržení této možnosti. 
 
- informace předsedy STK p. Špaka 
- Fotbalová revoluce: 
 - zápis o utkání je již ve zkušebním provozu 
 - přestupy a hostování hráčů po internetu v závěrečné fázi přípravy 
 - pořizování fotek hráčů – některé kluby mají laxní přístup – hráč bez fotky nebude moci být 
uveden do zápisu o utkání!!! 
 - do klubů jde informace o videonávodech k jednotlivým funkcionalitám systému 
 - zatím je ve skluzu agenda pro řízení soutěží, práce sekretariátu a práce odborných komisí 
 
- přihlášky do soutěží na sezonu 2015/2016 budou rozeslány ve 21. týdnu. Kluby budou muset mít 
zaplaceny vklady do soutěží nejpozději na losovacím aktivu.   
 
- informace předsedy KR p. Skály 
- předseda KR p. Skála sdělil VV, po skončení soutěžního ročníku 2014/2015 ukončí své působení ve 
funkci předsedy KR. VV KKFS touto cestou děkuje p. Skálovi za dlouholetou obětavou práci v této 
funkci. P. skála bude i nadále členem VV KKFS a bude působit ve funkci DFA.  
 
- informace PTM p. Budaye 
- informace o pořádaných mládežnických turnajích. 
- materiální vybavení pro KP přípravek bude rozdělováno na základě přihlášek do soutěže. 
 
3. VV schvaluje: 
- přidělení dotace na mládežnické turnaje takto: 
 FK Ostrov  10.000,- Kč 
 Baník Sokolov  10.000,- Kč 
 Slavoj Bečov    6.000,- Kč  
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
4. VV ukládá:  
- sekretáři KKFS na základě požadavku FAČR a Asociace krajů ČR zjistit pravdivý stav vybavení 
klubů „bezpečnými brankami“. P. Špak a Buday zajistí sumář všech informací o bezpečných brankách 
v klubech ve vztahu k mládežnickým družstvům. 

 
 
 
Zapsal: ing. Votík 

 
 
 


