Okresní fotbalový svaz Klatovy
Denisova 93/I
339 01 KLATOVY

K

Zápis STK ze dne 26.3.2019

1. STK schvaluje
a) výsledky utkání 14. kola Okresního přeboru mužů a III. třídy mužů a dále výsledky utkání 12.
kola IV. třídy mužů, skupin „A“ a „B“.
b) soupisky „A“ družstev mužů startujících v okresních soutěžích.
A to: SK Bolešiny, Sokol Hradešice, FK Dukla Janovice, TJ Měcholupy a TJ Sušice „B“.

2. STK bere na vědomí
a) zápis o utkání 14. kola Okresního přeboru mužů Sokol Mochtín „B“ – Start Luby „B“,
b) soupisky „A“ družstev mužů startujících v krajských soutěžích.
Konkrétně: Svatobor Hrádek, Start Luby, Sokol Mochtín, FK Okula Nýrsko, TJ Sušice „A“, FK
Svéradice, Sokol Vrhaveč a TJ Žichovice.
c) soupisku „A“ družstva mladších žáků Startu Luby.
d) seznam mladších žáků družstva FC Švihov pro sdružený start v OP mladších žáků

3. STK nařizuje
Fotbalovému oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Pačejov odůvodnit neúčast zástupce oddílu na
20. Valné hromadě Okresního fotbalového svazu Klatovy, konané dne 26. ledna 2019
v Klatovech. Termín: nejpozději do 05.04.2019

4. Žádosti o změnu zadané v IS:
a) Utkání XVIII. kola III. třídy mužů, utkání 2018322A2A1804 FK Okula Nýrsko „B“ – TJ Žihobce
bude sehráno v sobotu 20.04.2019 od 17:00 hodin na hřišti v Nýrsku.
Změna bez poplatku.
b) Utkání XX. kola III. třídy mužů, utkání 2018322A2A2005 FK Okula Nýrsko „B“ – FK Dukla
Janovice „B“ bude sehráno v sobotu 04.05.2019 od 17:00 hodin na hřišti v Nýrsku.
Změna bez poplatku.
c) Utkání XXII. kola III. třídy mužů, utkání 2018322A2A2206 FK Okula Nýrsko „B“ – Sokol
Veřechov bude sehráno v sobotu 18.05.2019 od 17:00 hodin na hřišti v Nýrsku.
Změna bez poplatku.
d) STK neschvaluje žádost o změnu termínu utkání XVI. kola III. třídy mužů, utkání
2018322A2A1603 FK Okula Nýrsko „B“ – SK Velhartice – v platnosti zůstává termín sobota
06.04.2019 od 16:30 hodin na hřišti v Nýrsku. Důvod: Začátek utkání stanoven po úředním
začátku.

5. Pokuty:
a) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá FK Okula Nýrsko pokutu ve výši 200,- Kč za kumulaci funkcí
(AR1 x hráč) v utkání XIV. kola III. třídy - RMS článek 22.4.29
b) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá FK Svéradice pokutu ve výši 100,- Kč za nerespektování §50
odstavce 3 SŘ (AR2 mladší 18-ti let) v utkání XIV. kola III. třídy mužů - RMS článek 22.4.29

6. Informace pro účastníky IV.třídy
a) STK na základě obdržené informace od TJ Spůle upozorňuje týmy, které dle rozlosování
budou v jarní části ročníku 2018/2019 hrát soutěžní utkání IV. třídy v Pocinovicích , kde na

místním hřišti hraje v domácím prostředí se TJ Spůle 1994., že obec Pocinovice od ledna 2019
je uzavřena z důvodu oprav a rekonstrukce kanalizace.
Proto je nutné volit jako příjezdovou cestu do Pocinovic ke hřišti slepou ulicí ve směru od
Úborska nebo Nýrska. Možné zaparkování u tenisových kurtů. V případě značně
podmočeného terénu při okraji .
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