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Zápis ze dne 25. 2. 2019 SR 2018/2019

STK mimořádně rozhodla
Rozhodnutí ze dne 21. 1. 2019:
•

Klub TJ Roztoky – přítomnost stromu v levém rohu hřiště ve směru od řeky, který je vzdálen
méně než 2 m od pomezní čáry – nebezpečné pro zdraví hráčů. Jeho větve navíc zasahují do
hrací plochy a mohou ovlivnit hru. STK nařizuje klubu zajistit nepřítomnost nebezpečných
předmětů v prostoru hřiště v předepsané vzdálenosti alespoň 2 m od pomezní čáry a také
nepřítomnost cizích předmětů v prostoru hrací plochy. Doporučení: odstranění stromu. Lhůta
do 31. 7. 2019.
o

•

STK odstranění stromu nenařizuje, pouze doporučuje. STK schválí nápravu v případě,
že bude zajištěna ochrana zdraví hráčů.

Žádost SK Mšecké Žehrovice o kontrolu hřiště a zázemí. STK hřiště zkontroluje v domluveném
termínu.

Termínová listina
•

Na základě úpravy hracích časů vyšších soutěží se mění termínová listina (hrací časy, ne
termíny)

•

STK žádá kluby, které zatím v mládežnických nadstavbách nezadaly hlášenky, aby tak učinily.
V případě, že již hlášenky zadaly, tak aby je případně přizpůsobili novým hracím časům,
případně požádali, aby tyto časy byly změněny ručně ze strany OFS. Oboje do 7. 3. 2019

•

Kluby, které nezadají hlášenky do výše uvedeného termínu budou stanoveny časy dle
podzimního vzoru, případně bude zachován úřední čas (obvykle neděle 10:00).

STK schvaluje
•

Utkání III. třídy č. 201821CA2A2202 So. Kroučová – So. Sýkořice
•

•

Bude sehráno na základě vzájemné dohody klubů dne 31. 3. 2019 od 15:00. Bez
poplatku.

Utkání IV. třídy č. 201821CA3A1001 SK Senomaty B – TJ Šanov
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Na základě žádosti SK Senomaty STK nařizuje utkání sehrát v sobotu 06.04.2019 od
13:30 – souběh utkání všech mládežnických mužstev.

Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník je možné podat odvolání dle §21 PŘ FAČR k VV OFS Rakovník
do sedmi dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí na úřední desce.

Marek Titlbach
Předseda STK OFS Rakovník

