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STK OFS 
Schvaluje sestupy: 
ze II.třídy do III.třídy – Jiskra Třemešné A 
ze III.třídy do IV.třídy – Hraničář Částkov B 
 
Doplnění soutěže: 
z důvodu nepřihlášení soutěže III.třídy klubem TJ Sokol Stráž provedla STK doplnění soutěže ze IV. třídy klubem FK Brod nad 
Tichou 
 
Schvaluje turnaje: 
11.07.2015 - Damnov (rozh. pořadatel) 
 
KR žádá kluby, aby spolu s termíny turnajů nahlásily jmenovitě rozhodčí, se kterými se domluvily. 
 
Předává DK: 
níže uvedené kluby pro porušení ustanovení RMS o soupiskách s návrhem na pořádkovou pokutu ve výši 500,-Kč za každého 
hráče ze soupisky, který neodehrál stanovený počet minut 
Jiskra Třemešné (Antonín Zeman, Jan Junek, Václav Bauman) 
Sokol Damnov (Petr Butorka) 
 
KR OFS 
Seminář rozhodčích se koná v sobotu 27.června 2014 od 09.00 hod. ve sportovní hale v Tachově. Seminář bude zaměřen na 
práci s elektronickými zápisy. Účast povinná pro zařazení na listinu rozhodčích pro podzim 2015. Podrobnosti rozhodčí obdrželi 
na e-mail. 
 
Sekretariát 
Losovací aktiv, spojený s vyhlášením výsledků soutěží 2014 – 2015, se uskuteční v pondělí 29.06.2015 od 18:00 hod. ve sportovní 
hale v Tachově. 
 
Dnem 01.07.2015 vstupuje v platnost nový „Soubor předpisů FAČR“. U všech fotbalových norem dochází k zásadním změnám a 
je v zájmu klubů mít tento „Soubor“ k dispozici v tištěné podobě. Zájemci se mohou nahlásit při losovacím aktivu. 
 
VV OFS 
VV OFS se sešel v úterý 23.06.2015 v Tachově: 
 

VV vzal na vědomí: 

1) hospodaření k 31.05.2015 a stav bankovního účtu OFS k 23.06.2015 

2) Informaci STK – předseda L.Jüthner - schváleny konečné tabulky všech soutěží, postupy, sestupy; přihlášky pro soutěžní 

ročník 2015 - 2016 doručeny v termínu, schváleno doplnění III. třídy (FK Brod) 

3) Informaci KM – T.Koubek - průběh turnajů žáků a přípravek „O pohár předsedy OFS“ bez problémů 

4) Informaci KR – v sobotu 27.06.2015 seminář rozhodčích zaměřený na elektronické zápisy, školitel Pavel Rauch 

5) Informaci DK – v závěru jarní části sezóny dvě napadení rozhodčích; za celou sezónu uděleno 157 trestů jednotlivcům a 

41 trest klubům 

6) Informaci sekretáře o Fotbalové (r)evoluci v rámci OFS 

7) Informaci předsedy o průběhu VH FAČR 05.06.2015 v Praze 

 

VV ukládá: 

1) předsedovi KR zajistit na podzim zvýšenou kontrolní činnost na MU v souvislosti se spuštěním IS FAČR a zavedením 

elektronických zápisů o utkání 

 

VV schválil: 

1) termínovou listinu pro podzim 2015 
2) prodloužení termínu přihlášek do soutěže pro mladší žáky - 31.08.2015 
3) příspěvek 5.000,-Kč pro FK Tachov - kemp mládeže pro hráče r.2001 a mladší 
4) příspěvek 5.000,-Kč pro Baník Stříbro - doprava mládeže 
5) příspěvky na telefon pro předsedu KR, KM a sekretáře 
6) paušální částku pro delegáty OFS ve výši 250,-Kč (hradí OFS) 
7) doporučit přijetí klubu INTER HOŠŤKA, z.s. za člena FAČR 
 
VV děkuje: 
1) pořadatelům turnajů žáků a přípravek „O pohár předsedy OFS“ (J.Erpužice, S.Stráž, B.Stříbro) 
2) výběru přípravek pod vedením trenérů Z.Kropáče, R.Mráze a K.Tůši za vzornou reprezentaci na krajském finále 
 
Příští jednání VV OFS se uskuteční 29.06.2015 od 17.30 hod. 
 


