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OKRESNÍ FOTBALOVÝ  SVAZ    KLATOVY 
 

Denisova 93/I , 339 01   Klatovy 
 

Tel. 602 185 732; e – mail : fotbal@sumavanet.cz 
 

 
 
 

  Zápis  STK  č. 01                                                                                                   8. 7. 2014 
 

 

VV na své pravidelné schůzi projednal připomínky k připravovanému vydání RS pro soutěžní 
ročník 2014/2015.  

 

LÉKAŘSKÉ  PROHLÍDKY  (S ČL.5 /II.B) 
  Ruší se čl. 4 o povinnosti předkládání seznamů STK u všech věkových kategorií. Nicméně 

v plném znění platí bod č.3  kde se uvádí,  že je  povinností   podle SŘ čl.14 prohlídky 
(seznamy) ne starší jednoho roku  mít k dispozici  při utkání každý klub(tým) k provedení 
kontroly pověřeným orgánem OFS Klatovy ! 
Z tohoto důvodu byl upraven Zpravodaj č.1/2014-15 vydaný na losovacím aktivu  1.7.2014 
a upravená verze je zveřejněna  web. stránkách OFS v části Zápisy STK)  
ZRUŠENÍ ASISTENTŮ ROZHODČÍHO  
U OP mladších žáků se ruší povinnost od nového ročníku 2014/15 uvádět do zápisu  a 
v utkání  vykonávat funkce  asistentů HR  .  
ÚHRADA RS   
Z objednaných výtisků počtu RS 2014/2015 zástupci klubů  bude 1 výtisk na klub zdarma, 
nad tento počet bude za jeden výtisk  v pohledávkách za kluby za II. pololetí 2014 
v listopadu t.r. určována částka  100 Kč.     

 

DOPLNĚNÍ ÚČASTNÍKA OPD  
Na  základě osobního jednání zástupce  IFA Bohemia SK (bývalé papírny Plzeň)  na schůzi   
VV OFS Klatovy vyslovil  VV z důvodu doplnění počtu účastníků OP dorostu na sudý počet  
souhlas s mimořádným ,  podmíněném zařazení  IFA Bohemia SK  do soutěž. roč. 2014-2015 
s přidělením čísla 2.  
 hřiště Sušice, náhradní hřiště UMT Sušice 
 kontakt na klub - Sekretář:   Pavel Chrástek, Elišky Krásnohorské 40 323 00 Plzeň,                                                          

MT:  603 200 952, EP: pchrastek@seznam.cz 
             Předseda:  Petr Chrástek, Kaznějovská 3 323 15 Plzeň,                                                                                     
             MT: 606 705 926,  EP: chrastekp1@seznam.cz 

     Poštu zasílat na předsedu klubu 
 

STK UKLÁDÁ IFA BOHEMIA SK  
 informovat formou hlášenek do 28.7.  (tiskopis ke stažení na web. stránkách OFS) 

soupeře v OPD  a STK o termínech domácích mistrovských zápasů – forma a termín dle 
Zpravodaje č. 1 / 2014 – 2015 
 

 předložit řídící komisi nejpozději do 01.08.2014 
 doklad že klub je členem FAČR 
 potvrzení TJ Sušice o souhlasu s užíváním hřiště 
 seznam a RP hráčů kteří budou v OPD startovat 
   

STK SCHVALUJE   
a) Smlouvy o  sdruženém startu mezi kluby  
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 Sokola Hartmanice  a Tatranem Dlouhá Ves   pro soutěžní v roč.2014/2015  OPD . 
Družstvo dorostu bude   startovat pod názvem  TJ Sokol Hartmanice .  

 SK Bolešiny a TJ Měcholupy  pro soutěže v roč.2014/2015  OPD , OPMŽ , OPSP a OPMP  
Tato družstva  budou  startovat pod názvem  SK Bolešiny .  

STK ukládá Sokolu Hartmanice a SK Bolešiny pro sdružená družstva předložit do 28.7. 
2014 seznamy hráčů Hartmanice od Tatranu D.Ves, SK Bolešiny od TJ Měcholupy)  
 

b) Seznamy  hráčů pro sdružený start   
OPD – Sokol Zavlekov, sdružený tým se Sokolem N. Hory  
PPMŽ –Sokol Zavlekov , sdružený tým se Sokolem N. Hory  
 

PŘEDLOŽENÍ SOUHLASU O NÁHRADNÍM HŘIŠTI 
     Písemný souhlas od  domácích klubů(1),  vlastníků hřišť (3), nebo klubů mající hřiště 

svěřené do pronájmu (jediným kdo toto dosud předložil  byl Sokol N.Hory ),  které uvedly  

v přihláškách do soutěžního ročníku 2014/2015 jako náhradní hřiště  jejich  hřiště (4), 

zašlou obratem STK OFS Klatovy, nejpozději však do 10.7. 2014  . STK postačí jako 

potvrzení písemné vyjádření odeslané z e-mailové nahlášené adresy  klubu(3). 
 

Zodpovědný klub za 
předložení  souhlasu 

Soutěž Potvrzení od klubu 
(TJ) 

Náhradní hřiště 

1 2 3 4 
SK Bolešiny OPM, IV.tř.A, OPMŽ, OPD TJ Měcholupy Měcholupy 
TJ Žihobce III. třída Sokola Rabí Rabí 
FK Budětice 2012 III. třída Sokola Hradešice Hradešice 
Měcholupy B OPM, IV.tř.sk. A Sokola Měčín Bíluky 
TJ Žichovice OPMŽ TJ Tatran  V. Hydčice V. Hydčice 
IFA Bohemia SK OPD TJ Sušice TJ Sušice        

 

 
 

 
REKAPITULACE  NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN PRO NADCHÁZEJÍCÍ  SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 
 Farmy   -  plně v rozsahu norem PKFS 
 Junior start  -  řídí se pravidly uvedenými v RS 
 Střídavý start  -  řídí se pravidly FAČR – již nepovoluje OFS, ale jen registrační místa – 

v okresních soutěžích je počet hráčů startujících na SS neomezen 
 Poplatky za mládež  -  ruší se poplatky pro kluby jenž nemají v soutěžním ročníku 

zapojeno žádné mládežnické družstvo 
 Hlášení výsledků  -  povinnost hlášení výsledku utkání přechází na rozhodčí – při 

jeho absenci přechází tato povinnost na pořádající klub – možnost předání 
detailnějších informací na Šumavanet 

 Seznamy o zdravotní způsobilosti hráčů  -  odpadá povinnost předkládání seznamů o 
zdravotní způsobilosti hráčů – neodpadá povinnost klubu tyto seznamy mít 

 U OPMŽ kluby nezajišťují asistenty rozhodčího 
 Vyplňování zápisů na počítači nebo na  psacím stroji se mimo OP mužů od nového 

ročníku 2014/2015 rozšiřuje a je povinné pro všechny účastníky III. třídy mužů!!   
 

 
 

 

Za STK : 
 

Vratislav Krulich – předseda komise 
 

Zapsal : Sedlmaier, sekretář OFS 
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