
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 7. 5. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
- rozhodnutí 023/2015 - A1A1603, TJ Sokol Velké Žernoseky - Tělovýchovná jednota Sokol 
Křesín, nedostavení se družstva hostů, STK projednala důvody nedostavení se, které byly STK 
a klubu Velké Žernoseky oznámeny 5. 5. v ranních hodinách a rozhodla: 
STK podle čl. 58, odst. 3 SŘ a v souladu s čl. 38, odst. 2 SŘ vyhlašuje kontumační výsledek 3-0 
ve prospěch družstva Velké Žernoseky, klubu Křesín udělena pořádková pokuta podle čl. 9 
s využitím čl. 23 RMS ve výši 750,- Kč, klub Křesín je povinen uhradit klubu Velké Žernoseky 
náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5 SŘ v souladu s čl. 9 
RMS ve výši 2.850,- Kč. 
 
opatření k MS v LH: 
- v současné době probíhá MS v ledním hokeji, které pořádá ČR, v případě postupu 
reprezentace ČR je čtvrtfinálové utkání plánováno ve čtvrtek 14. 5. od 20.15 hod. a dále 
v případě postupu semifinálové utkání v sobotu 16. 5. od 15.15 hod. bez ohledu z jakého místa 
ČR postoupí. 
V našich mistrovských soutěžích jsou plánována v sobotu 16. 5. od 14.00 4 utkání a od 17.00 
18 utkání, plánovaná sobotní odpolední mistrovská utkání lze předehrát v průběhu příštího 
týdně nebo odehrát později, nejpozději však ve středu 20. 5., o změnách termínu lze jednat již 
v současné době bez ohledu na postup ČR do čtvrtfinále či semifinále MS. 
 
Podmínkou je: 

1) vzájemná dohoda klubů (stačí telefonicky), v případě dohody klubů dále, 
2) vyrozumění předsedy KR (774 510 650) pořadatelem utkání, 
3) vyrozumění předsedy STK (723 394 994) pořadatelem utkání, 
4) podmínky uvedené v odst. 1) až 3) lze realizovat nejpozději do pátku 15. 5. do 18.00 hod 

(po tomto termínu nebudou žádné změny řešeny, změnu lze vyřídit telefonicky bez 
písemných dohod a poplatků). 

 
Změna utkání se může realizovat pouze po splnění všech výše uvedených podmínek, 
odpovědnost je na pořadateli utkání (domácím klubu), který nese případné následky při 
neodehrání utkání či dostavení se rozhodčích v jiném čase. V případě, že k dohodě klubů 
nedojde, utkání budou odehrána v plánovaných termínech, STK nebude v souvislosti s MS 
v ledním hokeji nařizovat žádné plošné změny utkání. 
 
schválené změny termínů: 
- A1A2605, II, 26. k., Litoměřice „B“ - Mšené, SO 13. 6., 17.00, Mlékojedy, hlášenka   
- A2B2604, IIIB, 26. k., Liběšice „B“ - Hoštka, ST 27. 5., 18.30, dohoda, STK odsouhlasila začátek 
utkání dohodou od 18.30 na základě čl. 32, odst. 5 SŘ 
- F1A1805, MŽII, 18. k., Malé Žernoseky - Budyně, SO 30. 5., 10.00, hlášenka   
 
pro KR: 
 - na základě čl. 26 RMS požaduje STK obsadit 3 rozhodčími: 

 A3A2101, NE 24. 5., 17.00, Úpohlavy - Terezín 
 
informace pro kluby a členy FAČR: 
- nové předpisy FAČR s platností od 1. 7. 2015 s možností podat návrh na změnu těchto předpisů v 
připomínkovém řízení každým jednotlivým členem FAČR do 15. 5. 2015: 
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=1482 
 
termínové listiny podzim 2015: 
- zveřejněna termínové listiny podzim 2015 ŘKČ: 
http://nv.fotbal.cz/assets/Term_novka-podzim_9.doc 
- dále zveřejněna termínová listina podzim 2015 ÚKFS: 
http://nv.fotbal.cz/assets/TL_podzim_2018.xls 
- termínová listina OFS Litoměřice bude zveřejněna až na aktivu STK (t. č. platí termín 9. 7.), soutěže 
ročníku 2015/16 ve skupinách o 14 družstvech budou zahájeny o víkendu 22. - 23. 8., (mimo soutěží 
žáků, v případě 14 družstev by se začalo o týden později), soutěže s vyšším počtem družstev než 14 
STK organizovat nebude, soutěže s nižším počtem družstev než 14 se přizpůsobí. 
 
 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=1482
http://nv.fotbal.cz/assets/Term_novka-podzim_9.doc
http://nv.fotbal.cz/assets/TL_podzim_2018.xls


utkání o svátek tento týden a ve všední dny do příští STK: 
- PÁ 8. 5., 10.00 

 C1B1103, DIIB, 11. k., Budyně - Rovné 
 E1A0801, SŽIIA, 8. k., Úštěk - Třebenice 
 E1A0802, SŽIIA, 8. k., Liběšice - Velemín 
 E1A0803, SŽIIA, 8. k., Velké Žernoseky - Třebušín 
 E1A0804, SŽIIA, 8. k., Křešice - Lukavec 
 E1B0801, SŽIIB, 8. k., Rovné - Roudnice „B“ 
 E1B0802, SŽIIB, 8. k., Bechlín - Podlusky 
 E1B0803, SŽIIB, 8. k., Hoštka - Straškov 
 E1B0804, SŽIIB, 8. k., Polepy - Mšené 

 
- ST 13. 5., 17.30 

 A3A1401, IVA, 14. k., Terezín - Lovečkovice 
 A3A1402, IVA, 14. k., Libínky - Křešice „B“ 
 A3A1404, IVA, 14. k., Pokratice „B“ - Zahořany 
 A3A1405, IVA, 14. k., Býčkovice - Lukavec „B“ 
 A3B1601, IVB, 16. k., Libochovice „B“ - Račiněves 
 A3B1602, IVB, 16. k., Rovné „B“ - Podbradec 
 A3B1603, IVB, 16. k., Vražkov - Ctiněves 
 A3B1605, IVB, 16. k., Mšené „B“ - Přestavlky 
 A3B1606, IVB, 16. k., Kostomlaty - Vrbice 
 A3B1607, IVB, 16. k., Straškov „B“ - Předonín „B“ 

 
ostatní: 
- STK upozorňuje klub TJ Sokol Libínky na nevyrovnané finanční náležitosti z 16. 4., rozhodnutí 
STK 022 
- losovací aktiv ÚKFS pro soutěžní ročník 2015/16 - pátek 26. 6., 16.30, Teplice, účast za STK 
z důvodu nepřítomnosti předsedy Mgr. Jan Řebíček 
- do DK předáni 2 vyloučení, další 2 (Budyně a Radovesice) chybí ZOU z úterý 5. 5. 
- příští jednání STK - ČT 14. 5., 14.45 
 
POUČENÍ: 
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání k nadřízenému orgánu vyššího stupně - VV OFS v 
souladu se SŘ a RMS. Odvolání se podává písemně, doporučenou poštou nebo osobním 
doručením na sekretariát OFS do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na 
oficiálních internetových stránkách OFS. 
V případě udělení pořádkové pokuty vystaví sekretář platební výměr. Doklad o zaplacení 
pořádkové pokuty je povinnost předložit STK do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v 
úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS. 
 
 
V Litoměřicích 7. 5. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 


