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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. 29                                                                                                   10. 6. 2014 
 

 
 

1.    STK schválila výsledky utkání: 
a) 25. kola  mužů mimo utkání  OP : Nezamyslice – Ž. Ruda , III. třída N. Hory –              

Hartmanice a  Janovice B – Žihobce (chybí zápisy) 

b) 8. kola OPD komplet 

c) 19. kola OPŽ komplet, 19.kola OPMŽ mimo Hrádek – D. Ves,    Sušice  B – Klatovy 
B  (chybí zápisy), Luby – N. Hory (hraje se 15.6.) 

d) 26. vloženého kola OPMŽ mimo Hrádek – Janovice a D. Ves – Nalžovské Hory 
(chybí  zápisy)  

e) Dodatečně schválená utkání :  dohrávka 24. kola IV.třídy sk. A  Železná Ruda B – 
Spůle  ; OPMŽ 18.kolo Sušice B- Švihov. 

f) Finálový turnaj mladších přípravek v Lubech – vítěz FK Nepomuk, postupující do 
kraj. Finále FK Horažďovice 

g) Finálový turnaj starších přípravek v Měčíně – vítěz a postupující do kraj finále SK 
Klatovy 1898 

Stále chybí zápis z IV.třídy sk.B 24.kolo Hrádek B – Milčice – rozhodčí Brůha 

 
 

2. STK schvaluje změny termínů utkání:  
 

A1A 2605   Běšiny – Nezamyslice  ;  NE  15.6 2014  15:00 hodin 
po dohodě bude sehráno v sobotu 14. 6. 2014 v 15:00 hodin  
poplatek dle RS čl.21/4  400 Kč zaúčtován do pohledávek Sokola Běšiny 
 

A3A 2605   Dešenice – Měcholupy B;  SO 14.6 2014  17:00 hodin 
po dohodě bude sehráno v sobotu  14. 6. 2014 v 15:00 hodin  
poplatek dle RS čl.21/4  400 Kč zaúčtován do pohledávek Startu Dešenice 
 
 

3. STK schvaluje náhradní termín utkání:  
F1A 1801  Mochtín - Plánice;  ČT 29.5 2014  17:00 hodin 
po dohodě mezi kluby utkání bude sehráno ve čtvrtek   12. 6. 2014 v 17:00 hodin  
 

 

 

 

 

 

 

4. STK provedla kontrolu  
vyžádaného  registračního  průkazu  hráčky Klárky Smetanové ID 03111035 a 
konstatuje, že registrace ve v pořádku.  
 

5. STK schvaluje  propozice  
 Memoriál Petra Mašáta -  3.ročník  turnaje mužů , pořadatel Dukla Janovice , termín 
konání  21.6. 2014  na hřišti v Janovicích  
Memoriál Jana Haase a Karla Křížka  - XXVI.ročník turnaje mužů  , pořadatel Start Luby , 
termín konání  v sobotu 26.7. 2014  od 12:00 na hřišti v Lubech. 
Memoriál Antonína Blažko   - 53. ročník  turnaje starších žáků,  pořadatel TJ Sušice, 
termín konání 21. – 22. 6. 2014 na hřišti v Sušici.    
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6. VÝPIS  ze zápisu STK  č. 28   :   
- v souladu s RS 2013/14  čl. 19, odstavec 13, za nesehraná utkání IV. třídy sk. A ve 
výši á 2000 Kč: 
SK Ježovy  - utkání A3A 1903  
Sokol Měčín B – utkání A3A 2104     
uhradit požadovanou náhradu SKP Okula Nýrsko do 9. 6. 2014. STK do 10.6. 2014  
písemný doklad o provedené úhradě.  

- uhrazení náhrady za nedostavení k utkání OPM Chanovice - Švihov dle RS 2013/14  čl. 
19, odstavec 13, za nesehraná utkání OPM ve výši á 2500 Kč, aby  FC Švihov tuto částku 
uhradit nejpozději do  9.6.2014 . FC Švihov se ukládá předložit STK do 17.6. 2014 
písemný doklad o provedené úhradě. 
STK trvá na předložení dokladu o úhradě  pod následky dalších disciplinárních 
opatřeních. 
 
ZÁVĚRY  ZE SCHŮZE VV OFS Klatovy z 10.6. 2014  :  
 

VV  r o z h o d l : 
 

1. Vrátit částku 3000 Kč TJ Kašperské Hory, kterou tuto klub uhradil před zahájením 
roč. 2013/2014 za nečinnou mládež. Důvodem vrácení je, že TJ K. Hory v tomto 
soutěžním ročníku vytvořil sdružený tým se S. Stachy.  
 

2.  Zrušit v novém soutěžním ročníku 2014/2015 poplatek který kluby hradily za 
nečinnost mládežnického týmu.  

 

3. O ocenění funkcionářů – jubilantů na letním losovacím aktivu 1.7.2014. Pozvánky 
oceněným zašle sekretář svazu.  

 

4. Změnit způsob hlášení výsledků soutěžních utkání. Od  podzim ní části ročníku 
2014/2015 ve všech kategoriích řízených STK OVFS Klatovy budou mít za povinnost 
hlášení těchto výsledků i požadovaných údajů z utkání delegovaní rozhodčí. Při 
nedostavení rozhodčích (řízení rozhodčím laikem) tuto povinnost bude plnit 
pořádající (domácí) klub.  

 

5. VV od nového ročníku 2014/2015 umožnuje   v okresních soutěžích: 
 

a) zřízení  farem , obdobně jak je to již aplikováno v krajských soutěžích.  
 

b) Junior starty a střídavé starty talentovaných hráčů  (střídavé starty ve smyslu   
Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 
2014/2015)   

 
Bližší pokyny k zřízení  farem, junior startů a střídavých startů  budou k dispozici 
na web. stránkách OFS Klatovy v části   STK a tiskopisy ke stažení  a zaslány na 
kluby nejpozději do 16.6. 2014.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Za STK : 
 

Vratislav Krulich – předseda komise 
 

Zapsal : Sedlmaier, sekretář OFS 
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