
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 28. 5. 2015 
 

ROZHODNUTÍ STK: 

 

- na základě podnětu klubu TJ Sokol Velké Žernoseky STK požaduje na příští jednání 4. 6. 

předložení dokladu o zaplacení náhrady výdajů spojených s nesehraným utkáním ve výši 

2.850,- Kč klubem Tělovýchovná jednota Sokol Křesín, kterou byl klub povinen zaplatit klubu 

Velké Žernoseky (rozhodnutí STK 023 ze 7. 5., splatnost 15 dnů, tzn. do 22. 5.), potvrzení lze 

zaslat elektronicky  

 

schválené změny termínů: 

- A3B2602, IVB, 26. k., Přestavlky – Předonín „B“, SO 13. 6., 14.00, hlášenka 

- F1A1805, MŽ, 18. k., Malé Žernoseky - Budyně, ČT 28. 5., 17.30, dohoda 

 

 

nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 

- A2A2306, Vchynice - Třebušín, povinnosti pořadatele Třebušín, jedná se o opakované porušení čl. 

13 RMS v tomto soutěžním ročníku, klubu Třebušín bude pokuta udělena po ukončení soutěžního 

období jaro 2015 
 

 

baráže v soutěžích mládeže tento víkend: 

DOROST: NE 31. 5., 10.00 

o přeborníka okresu, C1C0101, Velemín - Vědomice 

o 3. místo, C1D0101, Rovné - Terezín/Bohušovice, SO 30. 5., 10.00 

o 5. místo, C1E0101, Křešice - Podlusky 

o 7. místo, C1F0101, Liběšice/Úštěk - Bechlín, hřiště Liběšice 

o 9. místo, C1G0101, Bezděkov - Polepy 

o 11. místo, C1H0101, Velké Žernoseky - Straškov 

o 13. místo, C1I0101, Lovečkovice - Budyně 

 

STARŠÍ ŽÁCI: SO 30. 5., 10.00 

o přeborníka okresu, E1C0101, Roudnice n/L. „B“ - Úštěk, NE 31. 5., 10.00 

o 3. místo, E1D0101, Liběšice - Podlusky 

o 5. místo, E1E0101, Mšené - Velké Žernoseky 

o 7. místo, E1F0101, Třebenice - Hoštka 

o 9. místo, E1G0101, Křešice - Polepy 

o 11. místo, E1H0101, Lukavec - Straškov, dnes 28. 5., 17.00 

o 13. místo, E1I0101, Třebušín - Bechlín 

 

 

okresní pohár - FINÁLE: 

- ST 3. 6., 18.00, FK Litoměřice „B“ - ČFK Brňany, hřiště Velké Žernoseky, účast za STK p. Letafka 

 

 

pro KR: 

- STK předává k řešení do KR za pozdní zaslání výsledku utkání rozhodčí - ŠÍMA Marek 

- na základě čl. 26 RMS požaduje STK obsadit 3 rozhodčími: 

 A3B2602, SO 13. 6., 14.00, Přestavlky - Předonín „B“ 

 

 

doručené přihlášky do soutěžního ročníku 2015/16 od poslední STK (termín 18. 6. do 12.00): 

- Přestavlky, Bříza 

 

 



informace z jednání výkonného výboru 26. 5.: 

- startovné stejné jako v aktuálním ročníku splatné na účet OFS č. 246304805/0300 do 09.07.2015, 

případně v hotovosti v den aktivu, který se uskuteční 09.07.2015 (2.000 Kč za družstvo 

dospělých, 500 Kč za každá další družstvo dospělých, 500 Kč za družstvo mládeže pokud není 

přihlášeno v OFS družstvo dospělých) 

- soutěžní příspěvek se nevyužívá  

- kompenzace za postup mimo pořadí – do II. třídy 5.000 Kč, do III. třídy 3.000 Kč 

 

 

změna adresáře RMS: 

- str. 69, Tělovýchovná jednota Dynamo Střížovice 
 další oficiální elektronická adresa klubu: 

dynamostrizovice@seznam.cz 

 

- aktuální adresář klubů k dnešnímu dni - http://nv.fotbal.cz/assets/adres___klub__24.pdf 

 

 

ostatní: 

- sdružená družstva mládeže – bude možnost přihlásit do soutěže sdružené družstvo mládeže 2 klubů 

za stejných podmínek jako v ročníku 2014/2015 – Smlouva o startu hráčů 2 klubů byla zaslána na 

kluby elektronicky dne 27.05.2015 a je zveřejněna na webu OFS, další informace budou zveřejněny 

na základě nových předpisů FAČR, které by měly být schváleny na VH FAČR dne 05.06.2015  

- zaplacena pokuta Předonín (rozhodnutí 028/2015) 

- 23. 5. předán po domácím utkání pohár okresnímu přeborníkovi MŽ - FK Litoměřice „B“ 

- do DK předáni 3 vyloučení 

- příští jednání STK - ČT 4. 6., 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 28. 5. 2015 

Jan Řebíček 
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