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Zápis č. 06/2014 
Ze zasedání výkonného výboru Ústeckého KFS ze dne 23. 6. 2014 

 
 

Datum a místo: 23. 6. 2014, sekretariát Ústeckého KFS, Vaníčkova 11, Ústí n. L. 
Přítomni:  J. Tancoš, Bc. L. Šimeček, I. Teuber, Mgr. J. Skýpala, M. Vitner  
Omluveni:  J. Jedlička, Mgr. M. Kapoun, Z. Vaňkát, J. Suchánek (sekretář)  
Nepřítomen:  --- 
Hosté:   J. Froněk (STK) 

 
  
1) Výkonný výbor bere na vědomí:  

 
Splnění usnesení 05/2014-1 (návrh na kompenzaci za chybějící mládež)  
Splnění usnesení 05/2014-2 (odeslání stanoviska ohledně Farem KP dospělých s ČFL s divizemi)  
Splnění usnesení 05/2014-3 (odeslání žádosti na příspěvek Zimní ligy)  
Usnesení  05/2014-4 (návrh na uspořádání Zimní ligy starších žáků- úkol trvá) 
 
2) Došlá pošta: 
 
OFS Litoměřice -  Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (8. 7. 2014 od 16:30) 
OFS Chomutov - Vyhodnocení 2. ročníku Memoriálu Josefa Košece 
OFS Ústí n. L. - Žádost na poskytnutí příspěvku na Fotbalový kemp pro mládež  
FK Kozly - Žádost na poskytnutí příspěvku na Memoriál Jana Chmůry a Josefa Barka 
ŘK Čechy- Stanovisko o nesestupu Žatce a Loko Chomutova z divize 
ŘK Čechy- Los čísel divizí pro SR 2014/2015 
SK Strupčice- Pozvánka na 65. Ročník Memoriálu hrdinů 
FK Chuderov- Nesouhlasné stanovisko se změnou baráže, stanovisko, že k nově nařízenému utkání nenastoupí 
Česká spořitelna- Návrh smlouvy na akceptaci platebních karet při Ústeckém KFS 
 
3) Zprávy z komisí: 
STK ÚKFS- Návrh změn RMS pro SR 2014/2015 

Informace ohledně baráží v Ústeckém KFS, kdy se změnil na základě rozhodnutí VV ÚKFS los baráží z důvodu 
mimořádného rozhodnutí STK ŘK Čechy o nesestupu Žatce a Loko Chomutova z divize. Z tohoto důvodu došlo 
ke změně sestupového klíče od krajského přeboru směrem dolu a tím se změnili účastníci baráží. STK poté 
nařídila nové barážové utkání. 
Z důvodu nově nařízených baráží na termín 25. 6. 2014 a 28. 6. 2014 se změní termín Losovacího aktivu, který 
bude oznámen 24. 6. 2014 na webu ve zprávách STK ÚKFS. 
STK navrhla vzhledem k nezájmu postupu některých oddílů do soutěží a odmítnutím postupu do divizí, ČFL a 
2. ligy, zrušit baráže pro příští SR 2014/2015. 
STK navrhuje sjednotit odměny delegátů asociace na 400,- Kč  
 

KR ÚKFS- Přeložila návrh složení listin rozhodčích a delegátů asociace pro SR 2014/2015  
Po skončení mistrovských soutěží obsazuje dle potřeb rozhodčí a delegáty asociace na barážová, přátelská a 
turnajová utkání dle potřeb. 
V novém SR 2014/2015 bude mít k dispozici 115 rozhodčích včetně rozhodčích zařazených v ŘK Čechy, kteří 
spadají pod Ústecký KFS. Nadále bude KR používat, v případě potřeby, rozhodčí z OFS, delegáty asociace 
s platným průkazem rozhodčího či rozhodčí z jiného kraje, ŘK Čechy či ligy (v odůvodněných případech). 
Listina delegátů byla snížena na 36 delegátů (počet, který potřebuje úsek delegátů k obsazení soutěží). 
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Na žádost ŘK Čechy navrhla rozhodčí V. Míče a P. Janečka a delegáta asociace K. Bobka na postup do 
soutěží ŘK Čechy. 
 

KTM-  Navrhla změny RMS prostřednictvím STK. 
  Připravuje akce mládeže Ústeckého KFS, které začínají v srpnu 2014. 
  Souhlasí s návrhem na kompenzaci za chybějící mládež po dohodě se členy VV Ústeckého KFS ve výši: 
  KP- 20.000,- za 1 chybějící družstvo, 40.000,- za 2 chybějící družstva, 60.000,- za 3 chybějící družstva 
  1.A- 15.000,- za 1 chybějící družstvo, 30.000,- za 2 chybějící družstva 

1.B- 10.000,- za 1 chybějící družstvo 
 

 
DK-  Projednává běžné přestupky, které není nutno uvádět. 
  Z důvodu barážových utkání bude zasedat 26. 6. 2014 a 3. 7. 2014 v případě disciplinárních prohřešků. 

 
   
4) Informace předsedy: 
 
Předseda žádá o oslovení OFS v souvislosti s projektem FA ČR na veteránský fotbal. 
V souvislosti se smlouvou mezi Fortunou a Ústeckým KFS sdělil, že je zapotřebí vytvořit smlouvy mezi oddíly KP a Ústeckým 
KFS (poskytnutí částky oddílům za bannery). V této souvislosti navrhl rozdělení částky 5000,- za bannery oddílům, kteří sestoupí 
resp. postoupí do KP v poměru 50% z částky 5.000,- Kč. 
Předseda navrhl přejmenování Severočeského poháru starších a mladších žáků a Severočeského poháru dospělých na: 
Pohár Ústeckého kraje starších a mladších žáků a Pohár Ústeckého kraje dospělých 
 
5) Baráže ÚKFS 
 
Na základě informací ohledně nestandartních postupů ŘK Čechy způsobených sestupy a postupy do vyšších soutěží se rozhodl 
VV Ústeckého KFS zrušit baráže pro SR 2014/2015. Ústecký KFS nahradí oddílům, které odehrály barážové utkání, které bylo 
později zrušeno náklady na základě žádosti a doložení nákladů. Žádost odešlou oddíly na email ukfs@ukfs.cz 
 
6) Střídavé starty ÚKFS 
 
V souvislosti se změnou pravidel pro střídavé starty dle Směrnice FA ČR bude upravena směrnice ÚKFS. Od nového SR 
2014/2015 nebudou moci využívat střídavé starty oddíly, jejichž družstva hrají vyšší soutěže (divize, ČFL, popř. 1. a 2. Liga). 
Další změna se týká přípravek, kdy již není možné dle směrnice FA ČR v této kategorii dělat střídavé starty vyjma Pražského FS. 
Dle směrnice ÚKFS bude možnost udělat střídavý start s omezením, že každý oddíl může poskytnout z 1 kategorie max. 3 hráče, 
každý oddíl může mít v ZoU uvedeny max. 3 hráče na střídavý start v kategorii přípravek. Střídavý start dle Směrnice ÚKFS pro 
přípravky nebude stanovovat podmínku střídavého startu z vyšší do nižší soutěže či naopak. Změna směrnice bude zveřejněna 
na webu ÚKFS v sekci registrační úsek a bude odeslána na všechny oddíly a OFS.  
 
7) Schválení listin rozhodčích a delegátů asociace 
 
Komise rozhodčích navrhla listiny rozhodčích a delegátů pro SR 2014/2015, ke kterým nemá nikdo ze členů VV ÚKFS 
připomínky. 
 
8) Schválení rozpisu mistrovských soutěží (RMS 2014/2015) 
 
Na základě předložených návrhů na změny souhlasí VV ÚKFS se změnami v RMS 2014/2015, které předložil předseda STK. 
Oddíly budou se změnami seznámeni na losovacím aktivu.  
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VV ÚKFS SCHVALUJE – NESCHVALUJE 
 

 SCHVALUJE změnu losu baráží na základě nižšího sestupu oddílů z divize do KP ÚKFS 

 SCHVALUJE příspěvek OFS Ústí n. L. ve výši 10.000,- Kč na kemp pro mládež 

 SCHVALUJE příspěvek oddílu FK Kozly ve výši 5.000,- Kč na Memoriál Jana Chmůry a Josefa Barka 

 SCHVALUJE návrh na rozdělení částky za bannery postupujícím se stupujícím oddílům KP v poměru 50% / 50% 

 SCHVALUJE návrh na změnu poplatků za chybějící mládež v navržených částkách 

 SCHVALUJE proplatit náhrady oddílům za zrušená barážová utkání 

 SCHVALUJE změnu termínu Losovacího aktivu pro SR 2014/2015 

 SCHVALUJE všechny navržené změny v RMS 2014/2015 

 SCHVALUJE listiny rozhodčích a delegátů asociace dle předloženého návrhu 

 SCHVALUJE název poháru na „Pohár Ústeckého kraje starších a mladších žáků“ a „Pohár Ústeckého kraje dospělých“ 

 SCHVALUJE sjednocení odměn delegátů asociace na 400,- Kč 
 
VV ÚKFS UKLÁDÁ 
05/2014-4 Vytvořit návrh na Zimní ligu ml. žáků 
T.: 31. 8. 2014 (úkol trvá) Z.: předseda KTM 
 
06/2014-1 Zjistit stav Veteránského fotbalu na OFS a odeslat stanovisko na  FAČR 
T.: 31. 7. 2014 Z.: Vitner 
 
06/2014-2 Vytvořit smlouvu mezi oddíly a ÚKFS ohledně příspěvku za bannery od Fortuny 
T.: 31. 7. 2014 Z.: Vitner, Reichlová 
 
06/2014-3 Proplatit náklady oddílům za zrušené baráže dle předložených a schválených dokumentů 
T.: 30. 6. 2014 Z.: Vitner, Reichlová, Tancoš 
 
06/2014-4 Vložit schválené změny do RMS pro SR 2014/2015 a seznámit s nimi oddíly na losovacím aktivu 
T.: 10. 7. 2014 Z.: J. Froněk 
 
06/2014-5 Stanovit nový termín Losovacího aktivu 
T.: 25. 6. 2014 Z.: Vitner, Froněk 
 
 
 
 

Příští zasedání VV Ústeckého KFS se uskuteční v srpnu 2014. Termín a místo bude upřesněno e- mailem. 
 
 
 
 

 
Schválil: J. Tancoš, v. r. 
Předseda VV ÚKFS 
 
 
Zapsal: Miloš Vitner v. r. 
Sekretář VV ÚKFS 
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