
 

 

     OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY    
                     Zápis ze schůze STK ze dne 18. 6. 2015 

 
 

 

1. STK schvaluje  výsledky odehraných utkání 26. kola OP mužů a 6. kola nadstavbové části III.třídy.  

 Dále STK schválila výsledky 14. kola OP starších žáků a 14. kola OP mladších žáků. 

 Delegovaný rozhodčí se nedostavil na tato utkání: 

 Krásné Údolí – Otročín (III.tř.) 

 Ostrov – Bochov (OPMŽ) 

 Dalovice – Vojkovice/Kyselka (OPMŽ) 

 Nebylo odehráno utkání Spartak H.Slavkov – SK Toužim (OPSŽ). 

      

2. STK kontumuje utkání 14. kola OP st. žáků Spartak H.Slavkov – SK Toužim výsledkem 3:0 ve 

prospěch domácího družstva. Důvodem kontumace bylo nedostavení se družstva hostů k utkání. 

 STK uděluje pokutu 1.500 Kč oddílu SK Toužim za nedostavení se družstva k utkání vlastní vinou. 

 

3. STK vyhlašuje vítěze jednotlivých soutěží takto: 

 OP mužů  - SK Božičany (odmítly postup do I.B – postupuje TJ Jáchymov) 

 III. třída mužů - 1.FC Karlovy Vary B 

 OP žáků   - Spartak Horní Slavkov 

 OP ml.žáků   - FK SMB Bochov 

 OP st. přípravek - KSNP Sedlec 
 

 Všechny tyto oddíly obdrží na losovacím aktivu pohár za vítězství v soutěži a někteří vítězové i 

finanční odměnu dle RS. Odměněni budou také nejlepší střelci všech soutěží.  

 

4. STK upozorňuje oddíly na to, že barážové utkání o OP mužů Ajax Kolová – SK Toužim B se bude 

hrát v sobotu 20. 6. 2015 od 15:00 hod. na hřišti DDM Stará Role (Vančurova ul.).  

 Utkání bude řídit trojice rozhodčích. Veškeré výdaje na utkání hradí OFS (kromě dopravy družstev k 

utkání). Družstva si na utkání přivezou dvě sady barevně odlišných dresů (popř. se dopředu domluví na 

barvách dresů) . 

 

5. STK upozorňuje, že losovací aktiv oddílů se uskuteční ve středu  1. 7. 2015 od 16:45 hod. 

v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech.  

 Účast jednoho zástupce za každý klub je povinná. 

 

 

V Karlových Varech  18. 6. 2015   Zapsal: Miloslav Pátek, člen STK 

   


