Komuniké číslo 3/2020
z řádného zasedání Výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého
kraje (dále jen „VV KFS“) ze dne 4. 5. 2020 (Hlušice – začátek 17.00)
Přítomni: Václav Andrejs, Martin Zbořil, Vladan Haleš, Miloš Židík, Vladimír Blažej, Jiří Lebedinský,
Jiří Jeník
Omluven: Petr Vítek, René Příhoda
Sekretariát: Ladislav Brož, Jan Míl
Hosté: Karel Průcha
Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.

VV KFS schválil:
1)Vznik neoficiální soutěže – poháru pro kategorii mužů a dorostu. Turnaj je plánován na měsíc červen
na základě dobrovolných přihlášek. Předpokládá se hra ve čtyřčlenných regionálně členěných skupinách
(KP mužů spolu s 1.A třídou mužů zvlášť, skupiny týmů 1. B třídy také zvlášť, dorosty bez rozlišení
soutěže) s možností dalších dvou utkání play off. Předpoklad odehrání 3 – 5 utkání pro každý přihlášený
klub. Konečný systém bude vytvořen dle došlých přihlášek. V případě, že nedojde k početnímu naplnění
kategorie mužů, budou osloveny dorostenecké týmy ŘKČ, jestli se chtějí této soutěže zúčastnit. Termín
pro dobrovolné, ale závazné přihlášky je pondělí 18.5.2020.
2)Další termín zasedání VV KFS. Zasedání se uskuteční v pondělí 25.5.2020 v Dolní Kalné.
3)Předloženou podobu Přihlášky do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021, včetně vypsaných soutěží
kategorie mužů a kategorií mládeže. O konečné podobě mládežnických soutěží se rozhodne na základě
došlých přihlášek.
4)Termín pro přihlášky soutěží mládeže a mužů: nejdéle do 15.6.2020
5)Základní výši startovného pro soutěžní ročník 2020/2021 pro kluby hrající soutěže KFS takto:
KP muži
10.000,-- Kč
1.A třída muži
8.000,-- Kč
1.B třída muži
6.000,-- Kč
6) Procentuální odpočet ze startovného ve výši 25 % za každé mládežnické družstvo kategorie staršího
dorostu, mladšího dorostu a starších žáků, které bude zařazené do soutěží ŘKČ, KFS nebo OFS.
Maximální výše odečtu ze základní částky startovného je 75 % /odečet maximálně 1 družstva dané
věkové kategorie/.
7) Odpočet procentuální částky za souklubí ve výši ½ z 25 %.
8)Zvýhodněnou podporu klubů, které hrají v soutěžích KFS v kategorii starších žáků v rozestavení
10 + 1.
9) Výši servisního poplatku pro soutěžní ročník 2020/2021: 1.000,-- Kč pro každý klub.
10)Výši kompenzačních poplatků pro soutěžní ročník 2020/2021takto:
KP muži
15.000,-- Kč
1.A třída a 1.B třída 12.500,-- Kč
11)Týmy kategorií mládeže budou klubům započítány pouze za předpokladu, že všichni hráči
jednotlivých týmů kategorií mládeže budou zaregistrováni jako hráči tohoto klubu a budou startovat pod
názvem mateřského klubu.
12)Uspořádání losovacího aktivu před zahájením soutěžního ročníku 2020/2021 s předpokládaným
termínem ve čtvrtek 2.7.2020.
14)Vznik pozice náborového manažera pro získávání nových rozhodčích.
15)Vyžádání vystavení faktur vůči KFS ve výši 300,-- Kč od každého klubu 1. B třídy, skupina A za
zajištění Klubového rozhodčího v podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020.
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16)Vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat náplní práce a řízením okresních GTM. Pracovní
skupina bude pracovat ve složení Václav Andrejs, Vladimír Blažej, Martin Zbořil, Ladislav Brož, Jan
Míl. První schůzka pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 18. května 2020 v Hradci Králové.

VV KFS vzal na vědomí:
1)Informaci o zrušení ceremoniálu předávání cen Dr. Václava Jíry v letošním roce. Pokud dojde k dohodě
s předsedy jednotlivých OFS, budou ceny předány na Galavečeru 2021 v Náchodě.
2)Informaci o návrhu chystané plošné amnestie na disciplinární tresty, které nebyly uplatněny v jarní
sezoně 2020. Tento návrh musí schválit VV FAČR.
3)Informaci TMK, ukázkový trénink bude vložen na web www.khfotbal.cz . do 11.5.2020 .
4)Informaci KM o chystaném zasedání, které se uskuteční ve středu 6.5.2020 v Dolní Kalné.
5)Informaci o finanční situaci KFS, která zůstává nadále stabilní, KFS dostal přidělené dotace z FAČR
z programu Talent a na činnost KFS. Dále jsou schválené granty Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, není však schválená jejich výše. Začínají probíhat jednání se stávajícími partnery o jejich dalším
partnerském působení. Daňové přiznání bylo odevzdáno na FÚ. Z Nadačního fondu bylo poskytnuto
160.000,-- Kč na FPAM a na bonusy pro začínající rozhodčí.
6)Zápis z jednání Revizní komise Fotbalu v kraji.

Václav Andrejs
předseda VV Královéhradeckého KFS
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