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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. 19                                                                                    24.3. 2015 
 

 

Sportovně technická komise:  
 

1. Schvaluje výsledky mistrovských utkání 14. kola komplet   
 

2. Schvaluje změny termínů utkání – dohody : 

C1A1202  Strážov – Bolešiny ; SO 11.4. 2015 10:00 hodin  . Utkání bude sehráno 
v obráceném pořadí rozlosování na hřišti v Bolešinech. 
C1A1702  Bolešiny  - Strážov ; NE 17.5. 2015 10:00 hodin  . Utkání bude sehráno 
v obráceném pořadí rozlosování na hřišti ve Strážově.  
FA1104  Plánice – Klatovy B ; NE 5.4. 2015 13:30 hodin , hřiště v Plánici.  
 

3. STK schvaluje  soupisku  Sokola Vrhaveč  - OPM.  
 

4. STK ukládá  

 SRK Železná Ruda předložit nejpozději do 27.3.2015 soupisku A družstva mužů 
 

 Sokolu Malý Bor  do příštího mistrovského utkání OPM (4.4.2015) zabezpečit       
       ochranu zavlažovacího zařízení proti možnému úrazu hráčů.  

 
5. STK bere na vědomí   
schválenou soupisku STK KFS  družstva HAAS Chanovice A   
 
6.  STK eviduje    

 žádost FK Horažďovice o přidělení pořadatelství finálového turnaje  starších přípravek  

 přihlášky do finálových turnajů přípravek : FK Horažďovice – družstvo starší přípravky,         

FK Horažďovice –  družstvo mladší přípravky 
 

6. STK trestá  

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

100,- Kč TJ Nezamyslice Chybně vyplněný zápis 14. kola OPM  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. 
 

7. Upozornění: 

STK upozorňuje kluby, že od 1.4. – 30.4. 2015 bude zcela uzavřen průjezd obcí Hrádek. 

Objízdná trasa pro dopravu bude vedena po trase Zbynice, Čermná, Kašovice, Hrádek.
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Dle  informace, který obdržel TJ Svatobor Hrádek z obecního úřadu v Hrádku oznamuje 
tento klub všem soupeřům a návštěvníkům utkání  na hřišti tohoto klubu, že dochází k 
uzavírce mostu, který vede ke hřišti v Hrádku. Bude zde instalovaná lávka pro pěší. 

 

 

 

 
 

 

 

Za STK: 
 

Krulich Vratislav , předseda komise 
 

 
Zapsal: Sedlmaier, sekretář OFS 
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