
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

email: ofszdar@seznam.cz tel.: 732 874 613 

IČ: 22880313 č.ú.: 107-309280207/0100 

 

Zpráva STK OFS Žďár nad Sázavou č. 1 2015/2016 
9.7.2015 a 23.7.2015 

Přítomni: Ji. Beneš, V. Kabrda, V. Kejda, J. Matoušek, J. Uhlíř 
Omluveni: V. Kabrda (23.7.), J. Pajkr (9. a 23.7), J. Uhlíř (23.7.) 
Hosté:  Ja. Beneš (předseda VV OFS), M. Šoukalová (sekretářka OFS) 
 
 

1. STK schválila termínovou listinu pro soutěže OFS Žďár nad Sázavou. 

2. STK schválila rozlosování soutěží OFS Žďár nad Sázavou a pověřila předsedu STK vložením rozpisu 
utkání do systému IS.FOTBAL. V případě OP mladší přípravky schválila STK rozlosování a vyzvala 
zúčastněné kluby k určení termínů a časů utkání pro jimi organizované turnaje. 

3. STK stanovila termín pro podání bezplatných žádostí o změnu termínu utkání a hlášenek pro podzimní 
část sezony na 22.7.2015. 

4. STK předala místopředsedovi VV OFS panu R. Šoukalovi připomínky a doplňky k pracovní verzi Rozpisu 
soutěží OFS Žďár nad Sázavou. 

5. STK schválila všechny žádosti o změnu termínů utkání a termíny utkání uvedené v hlášenkách, které 
byly OFS doručeny do 22.7.2015. Všechny změny byly vloženy do rozpisu utkání na IS.FOTBAL. Prosíme 
kluby, které by v rozpisu utkání na IS.FOTBAL objevily nesrovnalost oproti termínům uvedeným 
v žádostech o změnu termínů a hlášenkách, aby ihned kontaktovaly předsedu STK J. Beneše 
(602 972 530, jbeneszr@seznam.cz). 

6. STK schválila drobné úpravy v rozlosování soutěží oproti verzi schválené 9.7.2015: 
 - III. třída OS mužů Pohledec – hrací den NEDĚLE místo chybně uvedeného SOBOTA 

- III. třída OS mužů – v utkáních 13. kola změněn čas začátku utkání na 13:30 (dle termínové 
listiny) místo chybně vloženého času 13:00 
- IV. třída OS mužů sk. B – změna losovacího čísla družstva Bory B – číslo 3 (původně volné) místo 
čísla 7 

Kluby byly v jednotlivých případech na tyto změny upozorněny e-mailovou zprávou. 

 
Další schůze STK ve středu 5.8.2015 v 15:00 v sídle OFS Žďár nad Sázavou 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 23.7.2015   Jiří Beneš – předseda STK OFS Žďár nad Sázavou 


