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OKRESNÍ FOTBALOVÝ  SVAZ    KLATOVY 
 

Denisova 93/I , 339 01   Klatovy   
 

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

 
 

 

 

  Zápis  STK  č. 10                                                                                23.9. 2014 
 

 

STK schvaluje výsledky  
 

 Utkání 5. kola mimo  OPMŽ Sušice B – N. Hory (hráno 22.9. - chybí zápis)   

 Dodatečně utkání:  3. kola IV.tř.sk.B Sušice C – Kvasetice a 4.kola  OPMŽ Strážov 
– Mochtín . 

 Okresní přebor ml. přípravek  3.kolo  mimo turnaje č.10  pořadatel  TJ Sušice  ( 
chybí zápis)   a dodatečně  turnaj č.4 – pořadatel Sv. Hrádek A a turnaj č. 8 
pořadatel FK Horažďovice  

 OP st. přípravek 3. kolo mimo turnaje č. 10,  pořadatel  Sokol Kolinec a turnaje  
č .12 pořadatel TJ Sušice  

 Bere na vědomí oznámení Startu Luby o neuskutečnění se turnaje   OPSP  č.7. 
Na pořádání náhradního turnaje se domluví pořadatel Start Luby s ostatními 
účastníky  a termín oznámí řídící STK.  

 

STK schválila změny termínů utkání:  
 

A2A0406   Železná Ruda - Velhartice  
Odložené utkání 4.kola bude sehráno v pátek 26. 9. 2014 od 16:30 hodin v obráceném 
pořadí na hřišti  ve Velharticích. Tímto STK ruší rozhodnutí o termínu tohoto utkání 
uveřejněného v ÚZ č. 9 z 16.9. 2014.  
 
A1A0602   Bolešiny A - Měcholupy  ; SO  27.9. 2014 16:30 hodin 
Po dohodě bude sehráno v  obráceném pořadí rozlosování  na hřišti v Měcholupech.  

               
A3A0607   Železná Ruda B – Bolešiny B  ; NE  28.9. 2014 13:30 hodin 
Po dohodě bude sehráno v  obráceném pořadí rozlosování  ve začátkem v 16:30 hodin  
na hřišti v Bolešinech.  
 
STK nařizuje  sehrání utkání 6. kola  Železná Ruda - Žihobce  v termínu neděle 28.9. 
2014 od 15:00 hodin . Po dohodě mezi kluby bude utkání  sehráno v  obráceném 
pořadí rozlosování  na hřišti TJ Žihobce.  Tímto STK ruší rozhodnutí o termínu tohoto 
utkání uveřejněného v ÚZ č. 9 z 16.9. 2014.  
 

STK  vzhledem k provedeným změnám z důvodu z důvodu špatných klimatických 
podmínek mimořádně upouští od poplatků za provedení výše uvedených změn.  
 

STK schvaluje  střídavé starty pro soutěžní ročník 2014/2015  : 
Okresní přebor starších přípravek: 
 

 

Jméno a příjmení ID Nový klub Mateř.klub 

Václav Bouček 5050606 Start Luby Mochtín 

Petr Steininger 5070574 Start Luby Mochtín 
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Poplatky a pokuty  
STK  podle SŘ 57  a RS čl. 17 odst. a) trestá  pořádkovou pokutou : 

 

50 Kč Sokol Kolinec Nedostatečně vyplněný zápis z 5. kola OPMŽ  RS čl.22/14/29 
 

Poučení : Proti rozhodnutí STK  je možno podat při dodržení náležitostí  podle SŘ čl.78. do 15 dnů od 
zveřejnění rozhodnutí na web. stránkách OFS odvolání . 
Upozornění :   

  Poplatky a pokuty budou připsány do evidence pohledávek klubů za OFS a budou vyúčtovány 
k úhradě v souladu s RS čl.21/12  po skončení soutěžního období podzim 2014.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Za STK : 
 

Krulich Vratislav  –předseda komise 
 
 

 
Zapsal : Sedlmaier, sekretář OFS 

 


