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Zápis z jednání STK Karlovarského KFS č. 30 ze dne 24. 6. 2015 
 

 

 

 

Místo konání: sídlo KKFS v Karlových Varech 

Přítomni: pp. Špak, Káva, Tomášek 

Omluveni: Šlapa 
 

 

Projednáno bylo: 
 

1. Došlá pošta 
 

     
 

2. Schválení soutěžních utkání 
 

STK schvaluje: 

 barážová utkání o KP mužů; 

 barážová utkání o I.A třídu mužů; 

 
 

3. Změny v obsazení soutěží na základě přihlášek 
 

STK na základě přihlášek do soutěže konstatuje, že družstvo mužů Jiskry Aš se místo do KP mužů přihlásilo  

do soutěže I.A třída. 

STK volné místo v soutěži KP mužů nabízela klubům dle pravidel pro doplňování družstev do soutěží. 

Místo klubu Jiskra Aš bude v KP mužů startovat družstvo Slavoj Kynšperk. 

Poplatek za postup mimo pořadí je 20.000 Kč. 
 

STK na základě přihlášek do soutěže konstatuje, že družstvo mužů Spartaku Horní Slavkov se místo  

do I.A třídy přihlásilo do soutěže I.B třída. 

STK volné místo v soutěži I.A třída nabízela klubům dle pravidel pro doplňování družstev do soutěží. 

Místo klubu Spartak Horní Slavkov bude v I.A třídě startovat družstvo Sokol Dolní Žandov.  

Poplatek za postup mimo pořadí je 15.000 Kč. 

 
 

4. Kontrola soupisek 

 

STK provedla kontrolu nastupování hráčů ze soupisek a následující kluby za nenastoupivší hráče potrestala 

pořádkovou pokutou 1.000 Kč za hráče: 

 Rozvoj Trstěnice (Milan Svoboda) 

 Olympie Hroznětín (František Kouba) 

 
 

5. Losovací aktiv oddílů 
 

STK upozorňuje oddíly hrající krajské soutěže, na konání pravidelného losovacího aktivu. Aktiv se  

uskuteční v pondělí 29. 6. 2015 od 16:45 hod. v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech.  

Účast jednoho zástupce každého oddílu je povinná! 

 
 

8. Termín příštího jednání STK 
 

Příští jednání STK se uskuteční před zahájení nového soutěžního ročníku, popřípadě dle potřeby. 
 

 

 

 

V Karlových Varech dne 24. 6. 2015                          Jiří Špak, předseda STK 


