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Zápis STK OFS Č.Lípa č.27 ze dne 16.7.2015 
 
STK projednala: 
 

1. Na losovacím aktivu pro soutěžní ročník 2015-2016 byla rozdělena losovací čísla oddílům v soutěžních 
třídách. Před  losováním proběhlo vyhodnocení min. ročníku 2014-2015, aktiv proběhl bez problémů.     

 
2. Soutěže ročníku 2015 – 2016:  

Okresní přebor mužů – 14 mužstev - 2.kola každý s každým – střídánín max. 5 hráčů 
Okresní soutěž mužů – 15 mužstev - 2.kola každý s každým – střídání max. 5 hráčů 
Dorost – 8 mužstev - 3.kola každý s každým – společná soutěž s OFS Děčín – střídání max. 7 hráčů 
Okresní přebor starší žáci – 7 mužstev - 3.kola každý s každým – opakované střídání 
Okresní přebor mladší žáci – 11 mužstev - 2.kola každý s každým – opakované střídání 
Přípravky starší – 9 mužstev - 2.kola každý s každým – opakované střídání  - nebudou zápisy přes IS 
Přípravky mladší – 16 mužstev - 2.kola každý s každým – řídí KM – nebudou zápisy přes IS 
 

3. STK žádá oddíly Sosnové a K.Šenova o zaslání originálů přihlášek do soutěží – možno doporučeným 
dopisem, případně do schránky OFS Č.Lípa nebo  osobně sekretáři ing.Hornychovi a to do 30.7.2015. 
 

4. Nerespektování rozhodnutí STK ze zápisu č.22/2015 - nezaplacení pokuty na účet OFS družstvem 
K.Šenova, STK vydává první upomínku na zaplacení  pokuty, dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 2000,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  

 
5. Nerespektování rozhodnutí STK ze zápisu č.25/2015 - nezaplacení pokuty na účet OFS družstvem 

K.Šenova, STK vydává první upomínku na zaplacení  pokuty, dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 3000,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  
 

6. Nerespektování rozhodnutí STK ze zápisu č.21/2015 - nezaplacení pokuty na účet OFS družstvem 
Tuhaně, STK vydává první upomínku na zaplacení  pokuty, dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 2000,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  
 

7. Nesplnění podmínky přihlášky do soutěže - nezaplacení poplatků na účet OFS družstvem Sosnové, 
STK vydává první upomínku na zaplacení  poplatků(startovné+kompenzace), dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 5000,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  
 

8. Nesplnění podmínky přihlášky do soutěže - nezaplacení poplatku na účet OFS družstvem Mimoň „B“, 
STK vydává první upomínku na zaplacení  poplatku (startovné), dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 1500,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  
 

9. Nesplnění podmínky přihlášky do soutěže - nezaplacení poplatku na účet OFS družstvem Zahrádek, 
STK vydává první upomínku na zaplacení  poplatků, dle SŘ a RS a jeho příloh.  
Splatnost celkem 1500,-Kč je stanovena do 30.7.2015 na účet OFS číslo 241107554/0300. 
Nerespektováním tohoto rozhodnutí  bude následně oddíl předán k řešení DK.  
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10. Upozornění pro oddíly i rozhodčí:  v IS při vyplňování zápisu o utkání  JE NUTNÉ  kontrolovat ročníky 
hráčů mládeže v jednotlivých kategoriích.  
Systém to zatím neumí a tato záležitost bude zprovozněna zřejmě až v průběhu soutěžního ročníku !  
 

11. Zápisy o utkání se oddílům a rozhodčím (dle delegací) v IS otevřou 3 dny před termínem utkání, kdy 
budou moci oprávněné osoby vstoupit přes IS do zápisu o utkání a provádět povolené akce. V IS již 
můžete vidět rozlosování jednotlivých tříd. 
 

12. STK vložila do nového Rozpisu soutěží 2015-2016 tyto změny:  
- PONECHÁNÍ POKUTOVÝCH KOPŮ PŘI NEROZHODNÝCH VÝSLEDCÍCH PO ZÁKLADNÍ DOBĚ HRY 
- SDRUŽENÉ STARTY U MLÁDEŽE 
- STŘÍDÁNÍ :  U DOSPĚLÝCH MAX. 5 HRÁČŮ,  U DOROSTU MAX. 7 HRÁČŮ  !  
- OSTATNÍ MLÁDEŽ – OPAKOVANÉ STŘÍDÁNÍ 
- JEDINÁ FINANČNÍ KOMPENZACE PŘI VYLOUČENÍ HRÁČE A TO PO 2xŽK=ČK      
   Možnost „vykoupit“ hráče  = 300,-Kč   (tiskopis pro trest na 1 utkání nebo 300 Kč bude upraven   
   a spolu s tiskopisem ohledně možné změny trestů ( převod na podmínku nebo prominutí zbytku 
   trestu ) klubům zaslán + webové stránky OFS   
- U OSTATNÍCH PŘESTUPKŮ JIŽ  ODDÍL NEZASÍLÁ TISKOPIS  "PROHLÁŠENÍ HRÁČE" pro jednání DK 
- V INFORMAČNÍM SYSTÉMU SE  BUDOU SČÍTAT  VŠECHNY ŽK JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ – řeší DK 
   prostřednictvím sběrné faktury klubu : 
 ZA 4 UDĚLENÉ  ŽK V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU – POPLATEK 200,-Kč 
 ZA 8 UDĚLENÝCH  ŽK V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU – POPLATEK 400,-Kč 
    ZA 12 UDĚLENÝCH  ŽK V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU – POPLATEK 600,-Kč, atd.  

 
 

      Za STK  OFS   Poppr Zbyněk, v.r. 
 


