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Zápis STK OFS Č.Lípa č.25 ze dne 18.6.2015 
STK projednala: 
 

1. Losovací aktiv pro soutěžní ročník 2015-2016 se bude konat ve středu  1. července 2015 od 17 hodin 
v salonku restaurace Tankovka Skleník,  ulice Antonína Sovy 3009,  Česká Lípa-Slovanka.  Aktivu bude 
předcházet vyhodnocení ročníku 2014-2015.  

 
2. Školení hlavních administrátorů mužstev OFS Č.Lípa se koná v pondělí 22.6.2015 od 17:00 v salonku 

restaurace Tankovka Skleník,  ulice Antonína Sovy 3009,  Česká Lípa-Slovanka.  Doporučujeme vzít si 
sebou notebook s připojením na internet a to z  důvodu možnosti vyzkoušet si diskutované věci  
nebo i se zeptat na problémy s informačním systémem. 
 

3. Rozhodčí Špáta (A1A Dubice-D.Libchava) pokuta 50,-Kč, za pozdní nahlášení výsledku utkání, dle RS 
čl.17 bod 4., dle přílohy RS - pokuty a poplatky: článek A. 
Splatnost do 30.6.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300 

 
4. STK kontumuje podle SŘ čl.58 bod 3 utkání A1A Dubá – K.Šenov  - výsledek 3:0 a přiznání 3 bodů 

mužstvu Dubá.  STK uděluje na základě kontumace pořádkovou pokutu 3000,-Kč mužstvu K.Šenov za 
nedostavení se k druhému mistrovskému utkání. Pokuta udělena dle RS a jeho přílohy – pokuty a 
poplatky, článek B, odst. 1. 
Splatnost do 28.6.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300 

 
5. STK kontumuje podle SŘ čl.58 bod 3 utkání A2A Bukovany B - Brniště - výsledek 3:0 a přiznání 3 bodů 

mužstvu Bukovany B.  STK uděluje na základě kontumace pořádkovou pokutu 2000,-Kč mužstvu 
Brniště za nedostavení se k mistrovskému utkání. Pokuta udělena dle RS a jeho přílohy – pokuty a 
poplatky, článek B, odst. 1. 
Splatnost do 28.6.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300 

 
6. STK kontumuje podle SŘ čl.58 bod 3 utkání E2B Cvikov – Dubnice/Žibřidice - výsledek 3:0 a přiznání 3 

bodů mužstvu Cvikov.  STK uděluje na základě kontumace pořádkovou pokutu 500,-Kč mužstvu 
Dubnice/Žibřidice za nedostavení se k mistrovskému utkání. Pokuta udělena dle RS a jeho přílohy – 
pokuty a poplatky, článek B, odst. 1. 
Bude odečteno z vladu mužstva Dubnice. 

 
7. STK rozhodla o proplacení nutných nákladů mužstva při nesehraném utkání A1A Dubá – K.Šenov pro 

mužstvo Dubá ve výši 990,-Kč, dle RS čl.31 bod 11 (800,-Kč + 190,-Kč cestovné rozhodčích). Bude 
odečteno z vkladu mužstva K.Šenov za nedostavení se k mistrovskému utkání. 
 

8. 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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