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STK OFS 
Kontrola soupisek: 
podmínky dané RMS čl.5/2 nesplnily tyto kluby: S.Bor (Jan Pajer), Sokol K.Lázně (Libor Sedlecký), Hr.Částkov (Jan Gorelík), 
FK Planá (Ludvík Augustin), J.Třemešné (Jan Junek, Pavel Sándor). 
STK uděluje pořádkovou pokutu 500,-Kč za jednoho hráče 
 
VV OFS 
VV OFS se sešel v úterý 25.11.2014 v Tachově: 
 
VV vzal na vědomí: 

1) hospodaření k 31.10.2014 a stav bankovního účtu OFS k 25.11.2014 

2) Informaci STK – předseda L.Jüthner - soutěže ukončeny, odehrána všechna utkání, předehráno 14.kolo 2. a 3.třídy mužů 

3) Informaci KM – plánovaná účast výběrů OFS na turnajích v Chebu a Skalné 

4) Informaci DK – předseda J.Hošek - celkem řešeno 99 přestupků jednotlivců a 25 přestupků klubů 

5) Informaci KR – předseda V.Volák - během podzimní části soutěží pokutou trestáno 14 rozhodčích (nedostatky v ZoU, 

nehlášení výsledků, nezaslání ZoU, 2x nedostavení se k utkání); seminář rozhodčích plánován do Bezdružic, termín konec 

února 2015 

6) informaci o čerpání dotací MŠMT na rok 2014 - dotace určené pro kluby, pro mládež a pro provoz OFS byly vyčerpány, 

vyúčtování odeslat na FAČR do 7.12.2014 

 

VV schválil: 

- termínovou listinu na jaro 2015 
- příspěvek na zvýšené náklady na dopravu pro družstvo dorostu TJ Sokol Bor ve výši 6.000,-Kč 
- příspěvek na telefon (sekretář, delegace rozhodčích) ve výši 1.500,-Kč 
- příspěvek na nákup vstupenek ČR - Island ve výši 1.980,-Kč 
- program valné hromady, která se bude konat v sobotu 17.ledna 2015 od 10:30 hod. v Kostelci 
 
VV projednal: 

- návrh na změnu systému vyplácení odměn za řízení utkání a náhrad cestovného rozhodčím - bude zasláno klubům 
 
Projednání odvolání: 
Výkonný výbor OFS, jako odvolací orgán, projednal odvolání TJ Hraničář Částkov proti rozhodnutí disciplinární komise 
č.j. FK 11/1415 ze dne 6.11.2014, konkrétně proti výši udělené pokuty. VV OFS odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí DK včetně 
výše pokuty. Písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání bude zasláno TJ Hraničář Částkov. 
 
Sekretariát 
- vyúčtování poplatků podzim 2014 obdrží kluby e-mailem, termín pro úhradu je do 16.12.2014 na bankovní účet OFS číslo 

246549415/0300, VS = číslo klubu. Platbu NELZE hradit hotově na pokladně sekretariátu. 

- Bernartice, Sulislav, Damnov, Holostřevy, H.Kozolupy, Přimda, Černošín, Kokašice, Milíře, Brod - tyto kluby si mohou, po 

domluvě se sekretářem, vyzvednout sportovní materiál, nakoupený z dotace MŠMT Program V 

- registrační úsek PKFS bude v době od 24.11.2014 do 24.01.2015 UZAVŘEN 


