
sezóna 2014/2015

Zápis ze schůze STK číslo: 32 ze dne 24.06.2015

Přítomni: Trněný, Pancer, Pavlík, Kortus

Omluven: 

Program: 1.) kontrola pohledávek minulých zasedání

2) schválení výsledků

3.) změny termínů utkání

4.) pokuty a poplatky

Kontrola pohledávek minulých zasedání:

Schválení výsledků:

OP Muži skupina C – 10. kolo 

OP přípravka st. – 25. kolo + dohrávky

Změny termínů: 

Pokuty a poplatky:

Různé:

STK upozorňuje oddíl B. Ladu na nezaplacení pokuty viz zápis č. 25 ze dne 6.5.2015, úhrada měla být
provedena do 14.5.2015 !!!!!! Žádáme o předložení dokladů o úhradě na losovacím aktivu dne 
30.6.2015.

STK připomíná klubům, že se losovací aktiv pro ročník 2015/16 koná v     úterý 30.6.2015 od 17,00 hod. 
v     hotelu Albatros Active v     Prachaticích – účast povinná !!!!

Dle došlých přihlášek do soutěží dalšího ročníku je možno do losovacího aktivu dohlásit ještě jedno 
mužstvo do OP mužů (zatím 13) a jeden tým do OP starších přípravek (zatím 11). Ostatní soutěže jsou
již naplněné a dodatečně se již nebudou rozšiřovat (OP starší žáci 8 týmů – bude se hrát tříkolově, OP 
mladší žáci 9 týmů – bude se hrát turnajově 8 kol na podzim a 8 na jaře, OP mladší přípravky 9 týmů 
– stejný model jako u OP mladších žáků).

Připomínáme oddílům, že dle nového SŘ musí být u oddílu uveden do 15.7.2015 termín zápasu. 
Změny termínů utkání, začátků utkání a místa konání utkání je organizátor utkání povinen předložit 
ke schválení řídícímu orgánu soutěže nejpozději 21 dnů před termínem konání utkání po předchozím 
projednáním změny se soupeřem. Žádost o změnu termínů utkání, začátku utkání nebo místa konání 
utkání se podává výlučně prostřednictvím elektronického informačního systému.

Proto doporučujeme oddílům, kteří neuvedly v     přihlášce termín zápasu, aby nejpozději na losovacím 
aktivu svůj základní termín do RS uvedly.

zapsal: J. Trněný Jiří Trněný v.r.

24.06.2015                                                                                         předseda STK VV OFS Prachatice



sezóna 2014/2015
Rovněž připomínáme, že provést výměnu navrženého losovacího čísla je možné pouze za předpokladu
dohody příslušných oddílů. Tuto dohodu stačí předložit STK na losovacím aktivu v     úterý dne 
30.6.2015.                    

zapsal: J. Trněný Jiří Trněný v.r.

24.06.2015                                                                                         předseda STK VV OFS Prachatice


