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hrané 2. – 3.10. 2021



IV.třída  - skupina A – 7.kolo

ZÁPAS  KŘENICE – JEŽOVY SE BUDE DOHRÁVAT U ZELENÉHO STOLU

Konfrontace u systému hokejového střídání po skončení utkání není správným postupem             
Z poklidného průběhu všech skupin základní části IV. třídy již podruhé rozviřuje vlnu událost ve skupině A. Tou první byl 

případ, kdy musela z pohledu řídící soutěže zasáhnout na dodržování fotbalových norem STK. Tato sportovně technická 

komise OFS Klatovy z důvodu porušení Soutěžního řádu (dále SŘ) vyhlásila z utkání SK Ježovy jeden kontumační výsledek 

pro start hráče, který věkem žáka nesplňoval podmínky nastoupit za tým mužů. 

Druhá“ vlna“ přišla v tomto posledním kole a vznikla z podnětu Sokola Křenice. Podle SŘ má každý tým možnost 

provést v utkání konfrontaci hráče, nebo hráčů soupeře.  Tuto konfrontaci, pokud se na situaci podíváme z obecného 

pohledu výkladu SŘ má možnost provést kterýkoliv tým prostřednictvím svého vedoucího družstva a) nejdříve 15 minut 

před zahájením utkání, b) do skončení poločasové přestávky před zahájením II. poločasu anebo c) u střídajících hráčů 

kteří nastoupili v průběhu II. poločasu nejpozději po skončení zápasu, a to do doby, kdy rozhodčí uzavře zápis s 

potvrzením vedoucích družstev.  V tomto případě, pokud se týká střádajících hráčů musí všichni hráči zůstat v kabině do 

ukončení zápisu právě za účelem provedení konfrontace. Poněkud odlišná byla dle zápisu rozhodčího situace v utkání 

IV.třídy v Křenicích. Zde domácí požádali o provedení konfrontace po skončení zápasu a v té době již inkriminovaná osoba 

u které vzniklo podezření z neoprávněného startu nebo jinak řečeno hráč hrající na černo, resp. tzv. černoch“ již v kabině 

nebyl. Jelikož se jednalo o utkání, ve kterém se hraje hokejovým střídáním, jsou všichni hráči uvedení v zápise od 

úvodního hvizdu rozhodčího hráči, kteří nastoupili k utkání. Z tohoto důvodu proto mělo být k provedení konfrontace 

využity výše uvedené body a) b) ale nebyl důvod provádět konfrontaci až po skončení utkání! K tomu chci poznamenat, že 

toho je pohled editora web. stránek, který vychází k dostupných materiálů SŘ a svého výkladu a může se nakonec lišit od 

konečného rozhodnutí STK. Je to názor, který nemá nic společného se stanoviskem řídící soutěže OFS Klatovy !!!       



TJ SPŮLE 1994 - START DEŠENICE  0:9 (0:4)
Branky:24. Flor Milan, 28. Poupa Jiří, 30. Trefanec Michal, 33. Poupa Jiří, 49. Flor Milan, 60. Flor Milan, 77. Mazánek 
Josef, 80. Florea Alexandru, 86. Poupa Jiří. 20 diváků.Rozhodčí: Husník Václav.



S. KŘENICE - SK J E Ž O V Y   0:3 (0:1)
Branky:25. Kerecman Václav, 49. Stoklasa Jakub, 88. Stoklasa Jakub.35 diváků. Rozhodčí: Rampula Lukáš.



TABULKA IV. TŘÍDA – SKUPINA  „A“   PO  7.KOLE 



IV.třída  - skupina B – 7.kolo

Pokud by se sázelo na výsledky , pak na rezervu Sokola Vrhaveč žádná sázka by nebyla dobrá

Sedmé kolo skupiny B IV. třídy znovu potvrdilo, že s výsledky ,které jsou jako na houpačce , které vyúsťují v 
největší výsledkové propadáky béčko Sokola Vrhaveč. Nejvíce to dokumentují poslední tři kola. Nejprve doma 
porazí kandidáta na celkové prvenství nejen ve skupině TJ Měcholupy B  aby v dalším zápase na svém hřišti 
propadne vrhavečská rezerva v derby se Sokolem Neznašovy 2:0 aby o týden později v Myslívě dostala od 
domácího týmu deset gólů!

Daleko spokojenější je hrstka příznivců Sokola Kvasetice , tedy celku který byl před zahájením podzimní části 
poněkud ve stínu dvou největších favoritů béčka Měcholup a TJ Milčice. Vítězství kvasetických hráčů, jejíž věkový 
průměr je daleko nejvyšší ze všech ostatních účastníků této skupiny v tomto kole nad TJ Milčice to jen 
dokumentuje. Tímto tříbodovým ziskem doma nad dalším aspirantem na postup do jarních bojů o celkové 
prvenství ve IV. třídě  se k tomuto cíli výrazně přiblížili. Bez naděje ještě není ani Sokol Myslív, ale v posledních 
třech kolech nemá výhodné rozlosování , když hraje v Měcholupech a v posledním kole ho čeká derby v Milčicích.

KVASETICE ZASKOČILY NEJVĚTŠÍ FAVORITY



SOKOL KVASETICE - TJ MILČICE 3:0 (0:0)
Branky:55. Vojta Lukáš, 60. Maršík Zdeněk, 65. Maršík Zdeněk
20 diváků.Rozhodčí: Blaheta Josef.



SOKOL MYSLÍV - SOKOL VRHAVEČ B  10:0 (3:0)

Branky:13. Schwarz Marek, 33. Krátký Jan, 38. Vavřička Dominik, 46. Záleský Jakub, 48. Maršík Michal, 57. Beníšek 
Karel, 59. Záleský Jakub, 78. Havlík Dominik, 86. Schwarz Marek, 89. Krátký Jan. 60 diváků.Rozhodčí: Mácal Roman



SOKOL NEZNAŠOVY - TJ MĚCHOLUPY B 0:2 (0:0)

Branky:61. Kaňák Jan, 87. Blahouš Lukáš. 25 diváků.Rozhodčí: Mácal Roman.



TABULKA IV. TŘÍDA – SKUPINA  „B“   PO  7.KOLE 



IV.třída  - skupina  C – 7.kolo

RÝSUJE SE  DVOJICE NEJVĚTŠÍCH FAVORITŮ
Doma Hory matky Boží body úspěšně dolují,  venku je jejich těžba  je 

bezvýsledná

Do konce základní části IV. třídy, která roztřídí pro jarní část do skupin o konečné celkové pořadí v tomto ročníku 

chybí tři kola. Druhé odvetné kolo a celkově sedmé hrané potvrdilo ve skupině B jasně se rýsující první dvojici 

postupu jích do skupiny o 1.-6.místo. Před utkáním v Žihobcích měli hosté ze Zavlekova ještě šanci se do tohoto 

souboje zapojit. I když první zápas, který skončil v vítězstvím lídra tabulky 1:4 velké šance Zavlekovu nedával, průběh 

zápasu dával možnost vyhrát oběma soupeřům. Nakonec došlo k dělbě bodů a výhra na penalty prakticky domácí 

přiblížila k splnění cíle, postupu mezi nejlepší šestku týmů v ročníku 2021/22.  Z jakého to bude místa z prvního či 

druhého se rozhodne mezi TJ Žihobce a hráči TJ Sušice C, kteří v tomto kole doma jasně přehráli SK N. Hory. 

Vedle Zavlekova na další postupové místo do skupiny o konečné pořadí na 7.-12.místě mají naději postoupit zbývající 

z trojice H.M.Boží, Hradešice B i SK N.Nory.  Z této trojice se dávají velké šance fotbalistům z Hor Matky Boží, kteří se 

propadli v tabulce po slibném začátku vlivem všech čtyř zápasů na venkovních hřištích, ve kterých nezavadili ani o 

bod. V následujících dvou kolech při své domácí úspěšnosti si mohou postup do boje o 7.-12.místo zajistit. Více 

napoví již příští kolo a duel doma s céčkem týmu z města na Otavě.

. 



TJ ŽIHOBCE - SOKOL ZAVLEKOV 1:1 (1:1) PK 4:2

Branky: 17. Holman Miroslav - 26. Maxa Jan. 20 diváků. Rozhodčí: Javorský Josef.



TJ SUŠICE C - SK NALŽOVSKÉ HORY 6:2 (4:0)
Branky: 6. Faraon Catalin Ovidiu, 29. Kulhánek Martin, 35. Kulhánek Martin, 38. Faraon Catalin Ovidiu, 68. Faraon Catalin
Ovidiu, 78. Vaněk Libor - 90. Polena Filip, 94. Jedlička Antonín, 20 diváků.Rozhodčí: Hejplík Petr.



SOKOL HRADEŠICE B - TJ HORY MATKY BOŽÍ 1:0 (0:0)
Branky:82. Kalčík Jakub, 60 diváků.Rozhodčí: Husník Václav.



TABULKA IV. TŘÍDA – SKUPINA  „C“   PO 7.KOLE 


