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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. 20                                    31.3. 2015 (aktualizováno 1. 4. 2015) 
 

 

Sportovně technická komise:  

 

1. Schvaluje výsledky mistrovských utkání 14. kola komplet  mimo utkání III. třídy Velké 
Hydčice -  Budětice (rozhodčí Brůha, chybí zápis)  

 

2. Schvaluje změnu termínu utkání na základě dohody mezi kluby  : 

 F1B1103  Sušice B – Dlouhá Ves ; PO 13.4. 2015 17:00 hodin  . Utkání bude sehráno na hřišti    
 v Sušici. 

 
3. STK schvaluje  soupisku  SRK Železná Ruda  - III.třída  
 
4.  STK bere na vědomí   

 schválenou soupisku STK KFS  družstva mladších žáků TJ Sušice 

 schválenou soupisku STK KFS  družstva mladších žáků TJ Sušice 
 
5. STK z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s přihlédnutím na předpověď počasí a a 

s tím související ohled na zdraví hráčů rozhodla o zrušení sehrání utkání 11. kola OP 
mladších žáků sk. A a sk. B , které mělo být sehráno ve dnech 4.-6.4. 2015.  
Náhradní termín  sehrání  11.kola OPMŽ stanovuje STK na středu 15.4. 2015 se začátkem 
v 17:30 hodin s tím, že schválená změna utkání uvedená v tomto zápise  v bodě 2 zůstává 
v platnosti.   

 
6. STK upozorňuje  

 účastníky turnaje straších přípravek , který pořádá Sokol Pačejov v sobotu 
18.4.2015 , že začátek turnaje je v 10:00 hodin. Tím se ruší původně uveřejněný 
začátek  13:30 hod.  v rozlosování  uveřejněný v Doplňku k RS JARO 2015  

 

 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 
 

   

7. STK trestá  

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

100,- Kč TJ Sokol Týnec  chybně vyplněný zápis 15. kola III. třída  RS čl.22/14/29  

300,- Kč SRK Železná Ruda  ve věci  předložení neúplně vyplněné soupisky A týmu  v termínu 

-   RS čl.22/14/38  

 
 

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: 
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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 jaro 2015. 

   
 

 

 

 
 

 

 

Za STK: 
 

Krulich Vratislav , předseda komise 
 

 
Zapsal: Sedlmaier, sekretář OFS 
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