
 

SCHÚZKA TRENÉRÚ PŘÍPRAVEK KFS VYSOČINA 

Za KFS Vysočina: Stanislav Duben (GTM KFS Vysočina), Miroslav Vrzáček 
(předseda KFS Vysočina), Radek Zima (předseda STK)


Kluby: AFC Humpolec, SLAVOJ Polná, PBS Velká Bíteš, FC Chotěboř, FC 
Žďár n.S, FC Velké Meziříčí, SK Bystřice n.P., SK Pernštejn Nedvědice, FK 
Pelhřimov, FKM Vysočina Jihlava, FC Slovan Havl.Brod, FŠ Třebič, HFK 
Třebíč, SFK Vrchovina


Omluveni: TJ Sokol Bedřichov


Témata:
A Úroveň utkání v soutěž

Panovala všeobecná shoda, že úroveň a prostředí zápasů je na dobré 
úrovni.

B Formát soutěže
Je zde požadavek k uspořádání podzimního turnaje přípravek. Termín po 

soutěži.
 
Zástupci jednotlivých klubů vznesli námitku, na logistiku některých 

zápasů. Jedná se o plánování a braní v potaz dojezdových 
vzdáleností. Zástupce klubu SK Bystřice n.P. pan Milan Hronec se 
nabídl, že vytvoří účelnější rozpis zápasů, který dojezdové 
vzdálenosti jednotlivým klubům zkrátí. Termín k předání materiálu 
je stanoven na 29.4. Prosíme teda pana Hronce, aby se v tomto 
termínu mohl dostavit na sídlo KFS Vysočina a představil nám svůj 
návrh. Cestovní výlohy mu budou samozřejmě proplaceny.

 
V příloze této zprávy jsou znázorněny minimální požadavky na vyplnění 

zápisu o utkání. Za vyplnění zodpovídá VŽDY ten tým, který je v 
zápise uveden jako domácí. Za vyplnění soupisek zodpovídá 
každý tým samostatně. Soupisky se vyplňují VŽDY před utkáním. 
Prosíme každý klub aby nám zaslal celé jméno vedoucího a 
jeho čtyřčíslí k potvrzení zápisu (a to nejpozději do 3.4.). 
Odpadne tak „nahánění“ vedoucích po utkání. Tento vedoucí musí 



být však uveden VŽDY v zápisu pra každé utkání daného týmu v 
soutěži. Stačí stejná osoba jak pro starší tak pro mladší.

 
Ten tým, který je pořadatelem daného kola, zajistí VŽDY rozhodčí pro 

všechna utkání. A to i pro utkání v kterých zrovna nehraje.
 

C Činnost KM a STK
Požadavek trenérů na předávání informací (metodika, semináře atd.). 

GTM KFS zreviduje metodické stránky KFS a upraví je pro potřeby 
trenérů.

 
Ohlasy po střídavých startech nemohou být vyslyšeny. Tuto problematiku 

nastavuje nejvyšší orgán FAČR. A ten zase respektuje pravidla 
UEFA.

 
Pokuty za nevyplněné zápisy o utkání. Zde se sáhlo až opravdu v 

nejnutnějším případě, a předcházelo tomu ně kolikateré 
upozornění klubů v zápise STK.  

Zapsal
Stanislav Duben
GTM KFS Vysočina
Předseda KM KFS Vysočina


