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Zápis STK OFS Č.Lípa č.18 ze dne 30.4. 2015 
 
STK projednala: 
 

1. Odložení jednotlivých kol soutěží: 
- Soutěže  A1A 16.kolo mužů se odkládá na čtvrtek 7.5.2015 s výkopem od 17:00 - s možností 

odehrání utkání před nařízeným termínem a po dohodě, se kterou obě mužstva souhlasí a 
dohodu sdělí STK. 

Termíny utkání:       A1A1606 N.Oldřichov – Dubnice se hraje v PÁ 1.5. od 16:30  
         A1A1601 H.Police – Dubice  se hraje v PÁ 8.5. od 16:00 
         A1A1602 Dubá – Kravaře se hraje v PÁ 1.5. od 16:00 
         A1A1603 K.Šenov – Stružnice se hraje ve ČT 7.5. od 17:00 
         A1A1605 Kamenice – Skalice B se hraje ve ČT 7.5. od 17:00 
         A1A1607 Svor – Holany se hraje ve ČT 7.5. od 17:00 
- Soutěž dorostu C1A 12.kolo se odkládá na pátek 8.5. od 10:00 - s možností odehrání utkání před 

nařízeným termínem a po dohodě, se kterou obě mužstva souhlasí a dohodu sdělí STK. 
Termíny utkání:      C1A1203 D.Poustevna – Bukovany se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
        C1A1204 Markvartice – Cvikov se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
        C1A1205 Č.Kamenice – H.Podluží se hraje v PÁ 8.5. od 10:30 v Prysku 

      C1A1206 Skalice - H.Libchava se hraje ve ČT 30.4. od 17:00  
- Soutěž starších žáků E1A 11.kolo je odloženo na pátek 8.5. od 10:00 -  s možností odehrání utkání 

před nařízeným termínem a po dohodě, se kterou obě mužstva souhlasí a dohodu sdělí STK. 
Termíny utkání:      E1A1103 Stráž p.R. - St.Splavy/Doksy se hraje ve ST 6.5. od 17:30 
        E1A1102 Dubnice/Žibřidice – H.Libchava se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
        E1A1104 Jablonné – Žandov se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
- Soutěž mladších žáků F1A 10.kolo je odloženo na pátek 1.5. od 10:00 -  s možností odehrání 

utkání před nařízeným termínem a po dohodě, se kterou obě mužstva souhlasí a dohodu sdělí 
STK. 

Termíny utkání:      F1A1003 K.Šenov – Žandov se hraje v PÁ 1.5. od 10:00 
        F1A1004 Cvikov – Bukovany se hraje v PÁ 1.5. od 10:00 
- Soutěže starších a mladších přípravek se odkládají na pátek 8.5. od 10:00 -  s možností odehrání 

utkání před nařízeným termínem a po dohodě, se kterou obě mužstva souhlasí a dohodu sdělí 
STK. 

Termíny utkání:     G1A1202/08 Jestřebí – Doksy se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
                                 G1A1205/11 Zákupy – Žandov/V.Bukovina se hraje v PÁ 8.5. od 10:00 
 

2. Přeložená utkání:     nové termíny 
A1A1606 N.Oldřichov – Dubnice    PÁ 01.05.2015  od 16:30 
A1A1602 Dubá – Kravaře    PÁ 01.05.2015  od 16:00 
A1A - všechna utkání posledního 28. kola se hrají v NE 14.06.2015. 
A2A2305 Cvikov B – Bukovany B   ST 13.05.2015   od 17:00 
A2A2904 Lindava – Mimoň B   NE 07.06.2015  od 15:00 
A2A2501 H.Libchava – Blíževedly   SO 16.05.2015  od 17:00 
A2A - všechna utkání posledního 30. kola se hrají v SO 13.06.2015. 
E1A1802  Stráž p.R. – Cvikov   NE 24.05.2015  od 15:00 
F1A1404 Brniště/V.Valtinov – K.Šenov  NE 03.05.2015  od 10:00 
F1A1403 Doksy – Cvikov    PO 04.05.2015  od 17:00 
G1A1602/1608 Doksy – Stráž p.R.    ČT 07.05.2015   od 17:30 
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H1A  Svor – hraje všechna svá utkání na domácím hřišti ve Svoru. 
 
 

3. Nástavbová část starších žáků E1A bude pokračovat takto: 
rozdělí se tabulka na dvě skupiny 1-4 a 5-8 a mužstva ve skupinách odehrají utkání jedno kolo každý s 
každým o konečné pořadí v soutěži starších žáků (celkem mužstvo 3 utkání). 
Mužstva po základní části na 1 a 2 nebo 5 a 6 místě budou mít výhodu dvou utkání doma a jednoho 
utkání venku. Předběžné rozlosování bude na webu:  
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/ceska-lipa/index.php 

Mužstva budou dosazena dle výsledků po skončení základní části. Hrací dny a výkopy utkání STK    
ponechá ze základní části, pokud bude mužstvo žádat o změnu, pošle požadavek do ÚT 26.5.2015 na 
STK ( fotbalcl@seznam.cz ). 
 

4. Na základě kontroly ZoU bylo zjištěno, že v utkání A1A Žandov – Dubice byly u funkcionářů hostí 
uvedeny neplatné ID (Jelínek J., Pětioký Z.), v databázi členů jsou. STK uděluje pokutu 2x 100,-Kč za  
chybně vyplněný ZoU dle RS a jeho příloh – B/6.  
Bude odečteno z vkladu mužstva. 
 

5. Na základě kontroly ZoU bylo zjištěno, že v utkání A2A2106 Zahrádky – Bukovany B  byl uveden 
ved.družstva hostí Volf David , který není členem FAČR. STK uděluje družstvu Bukovan B pokutu, dle  
sazebníku pokut odst. B/2 ve výši 500,-Kč za porušení RS a jeho příloh - čl.9/1. 
 

6. STK schválila propozice a pořádání turnajů mužstvem Bukovany a to dle přiložených dokumentů. 
Předá vše komisi rozhodčích pro zajištění delegací na tyto turnaje. 
20.6.2015 od 9:00 staré gardy (nad 35 let)  hř. Bukovany 
21.6.2015 od 8:30 mladší žáci (2002 a mladší) hř. Bukovany 
4.7.2015  od 8:30 muži    hř. Bukovany 
25.7.2015 od 8:30 sraz obcí ,,Bukovany‘‘  hř. Bukovany 

 
7. STK schválila výsledky probíhajících soutěží, viz. web :  

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/liberecky/ceska-lipa/index.php 
 

      Za STK  OFS   Poppr Zbyněk, v.r. 
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