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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. 12                                                                                    7.10. 2014 
 

 
 
 

STK schvaluje výsledky  
 

 Utkání 7. kola komplet mimo utkání OPMŽ Sušice B-Chanovice(hrálo se 6.10.) 

 OP ml. přípravek  4.kolo  komplet    

 OP st. přípravek  3.kolo – dodatečně turnaj č. 10, pořadatel Sokol Kolinec ; 4. 

kolo mimo turnaje č.15,  pořadatel  FK Nepomuk a turnaje č.16, pořadatel 

Nýrsko A; 5. kolo mimo turnaje č.17 , pořadatel Luby B , turnaje č.20 , pořadatel 

Sokol Kolinec 

 OPMP - 5. kolo  mimo turnaje č. 17 , pořadatel TJ Sušice a turnaje č.18, 

pořadatel Sokol Kolinec 
 

STK schválila změny termínů utkání:  
 

F1B00203  Žichovice – Kolinec ;   ST 8.10 2014 16:30 hodin  

Po dohodě bude sehráno ve stejný termín v obráceném pořadí na hřišti v Kolinci.  

poplatek dle RS čl.22/5  300 Kč TJ Žichovice e a bude zaúčtován do pohledávek za  

II. pololetí    

 
F1B01001  Chanovice – N. Hory;   ST 25.10 2014 11:30 hodin  

Po dohodě bude sehráno ve středu 22.10.2014 od 16:00 hodin na  hřišti v Chanovicích .  

poplatek dle RS čl.22/5  100 Kč TJ Sokol N. Hory  a bude zaúčtován do pohledávek za  

II. pololetí    
 

STK bere na vědomí 
dopis  Sokola Mochtín ve věci termínu turnaje mladších přípravek 13.10. 2014 

v Lubech.  STK trvá na sehrání turnaje v termínu dle vydaného rozlosování.  

 

STK upozorňuje  
kluby a důrazně i rozhodčí na dodržování RS 2014/15 str.49 - čl.5, část III. G/II (věkové 

kategorie v mistrovských soutěží  v roč.2014/2015- SŘ čl.69) z čehož vyplývá , že v 

soutěžním ročníku 2014/2015: 

 v OP mladších žáků nesmí nastoupit hráč ročník nar. 2006 a mladší (jde o hráče 

věk. kategorie mladší přípravky) 

 V OP dorostu nesmí nastoupit hráč ročník nar. 2002 a mladší (jde o hráče věk. 

kategorie mladších žáků) a hráčka patřící do věk. kategorie starších žáků nar. 

1999 a mladší ! 
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Při porušení  ustanovení SŘ čl.69 se jedná o neoprávněný start hráče se všemi důsledky 

pro družstvo, klub a rozhodčího.  
 
 

Poplatky a pokuty  
 

STK podle SŘ 57 a RS čl. 17 odst. a) trestá pořádkovou pokutou: 
 

 

  100,- Kč  Start H.M.Boží Chybně vyplněný zápis 7. kola IV. třídy sk.B RS čl.22/14/29 
     
 

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

 

 

 

 

 

Z jednání VV OFS Klatovy  ze dne 7.10. 2014: 
 

VV  OFS Klatovy 
v souvislosti s blížícím se stanoveným termínem 31. 10. 2014, jako nejpozdějším datem  
pro čerpání dotace na činnost fotbalových klubů a oddílů v  působnosti OFS Klatovy 

 
u k l á d á   
 

klubům , které ještě tak neučinily na základě již dříve jim zaslaných pokynů p. Hoškovou 
(PSS Klatovy) k způsobu čerpání této dotace, aby  co nejdříve doručily doklady k proplacení 
na PSS Klatovy.  

 
  Na  fakturách od dodavatele ani na dokladech o zaplacení (paragon, stvrzenka či 

obdobný doklad) nesmí být jako odběratel uvedena TJ/SK ani razítko. Odběratelem je 
vždy OFS Klatovy.  
 

  Tato dotace je určena na sportovní činnost - organizaci sportu, nesmí být použita na 
údržbu. 
 

  Úřední hodiny paní Tejčkové - účetní: středa a pátek 8,00 - 12,00 hod. Tel. č.: 376 
311 065. 
 

Anketa k vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, rozhodčích a trenérů za rok 2014 
 

Za účelem stanovení žebříčku OFS Klatovy a následné zpracování návrhů pro vyhodnocení 

neúspěšnějších jednotlivců(hráčů), kolektivů , rozhodčích a trenérů PSS za rok 2014 byly 

zveřejněny na web. Stránkách tiskopisy  k podání návrhů ze strany klubů . VV žádá kluby o 

spolupráci  v souladu se závěry VH OFS  o zaslání svých návrhů do stanoveného termínu  

3.11.2014.  
 

 

 

Za STK: 
 

Zahradník Václav , místopředseda komise 
 

 
Zapsal: Sedlmaier, sekretář OFS 

 

http://nv.fotbal.cz/assets/Informace_klub_m_k___erp_n__dotace_na__2014.doc
http://nv.fotbal.cz/assets/Rozd_len__p__sp_vk__na_ml_de___ro_._2013_2014.pdf

