Okresní fotbalový svaz Klatovy
Denisova 93/I
339 01 KLATOVY

K

Zápis STK ze dne 7.5.2019

1. STK schvaluje
a) výsledky utkání 20. kola Okresního přeboru mužů a III. třídy mužů a dále výsledky utkání 18.
kola IV. třídy mužů, skupin „A“ a „B“.
b) výsledky utkání 13. a 18. kola Okresního přeboru mladších žáků
c) konečné tabulky IV. třídy mužů skupin „A“ i „B“ po základní části soutěže

2. STK bere na vědomí
a) zápis o utkání 20. kola Okresního přeboru mužů FJ SRK Železná Ruda - SK Bolešiny
b) zápisy o utkání 18. kola IV. třídy mužů skupiny „A“ TJ Měcholupy „B“ – TJ Bezděkov, Sokol
Běšiny – Sokol Vrhaveč „B“
c) zápisy o utkání 18. kola IV. třídy mužů skupiny „B“ TJ Sušice „C“ - Sokol Myslív, – TJ Hory
Matky Boží - Sokol Zavlekov
d) zápis o utkání 18. kola Okresního přeboru žáků SK Kovodružstvo Strážov – Svatobor Hrádek

3. Žádosti o změnu zadané v IS:
a) Utkání XXIII. kola Okresního přeboru mužů, utkání 2018322A1A2307 Sokol Hradešice – FK
Budětice 2012 bude sehráno ve sobotu 25.05.2019 od 17:00 hodin na hřišti v Hradešicích.
Změna bez poplatku.

4. STK upozorňuje:
IV .TŘÍDA MUŽŮ – NÁSTAVBOVÁ ČÁST
XVIII. kolem IV. třídy mužů byla ukončena základní část této soutěže a bude následovat nadstavbová
část – viz článek číslo 8 Rozpisu mistrovských soutěží.
Na základě výsledků ze základní části soutěže STK pro nadstavbovou část zařazuje:
a) do skupiny o 1. – 4. místo – Sokol Neznašovy, (los. číslo 1), SK Bolešiny „B“ (č. 2), TJ Milčice (č. 3)
a Sokol Zavlekov (č. 4)
b) do skupiny o 5. – 8. místo – TJ Měcholupy „B“, (los. číslo 1), Sokol Kvasetice (č. 2), Sokol Křenice
(č. 3) a Sokol Myslív (č. 4)
c) do skupiny o 9. – 12. místo – Sokol Běšiny, (los. číslo 1), Sokol Vrhaveč „B“ (č. 2), Sokol Hradešice
„B“ (č. 3) a TJ Sušice „C“ (č. 4)
d) do skupiny o 13. – 16. místo – SK Nalžovské Hory, (los. číslo 1), TJ Žichovice „B“ (č. 2), TJ
Bezděkov (č. 3) a Sokol Dlažov (č. 4)
e) do skupiny o 17. – 19. místo – TJ Hory Matky Boží, (los. číslo 1), TJ Spůle (č. 2) a SK Ježovy (č. 3).
Losovací číslo 4 je volné.
Sekretář svazu provedl rozlosování jednotlivých utkání ve všech skupinách. Jednotlivým družstvům
byly v informačním systému nastaveny klubové hrací dny i začátky utkání a zároveň byly otevřeny
hlášenky pro případné změny. Kluby takto mohou upravit své termíny jednotlivých utkání nejpozději
do čtvrtka 09.05.2019 do 08.00 hodin. Po tomto termínu musí kluby případné změny řešit
vzájemnou dohodou. V případě změny v prvním nadstavbovém kole je klub povinen kromě zadání

změny v IS FAČR prokazatelně informovat o této změně soupeře do 9.5.2019 do 12:00 hodin i řídící
komisi – mailem.
Získané body a branky ze základní části se přenášejí do nadstavbové části soutěže. Družstvům
startujícím v „B“ skupině se získané body přepočítaly z důvodu menšího počtu utkání v porovnání
s celky ze skupiny „A“.

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ – NADSTAVBOVÁ ČÁST
XIV. kolem Okresního přeboru mladších žáků bude ve středu 08.05.2019 ukončena základní část této
soutěže a bude následovat nadstavbová část – viz článek číslo 5 Rozpisu mistrovských soutěží
mládeže.
Na základě výsledků základní části soutěže STK zařadí družstva do jednotlivých skupin pro
nadstavbovou část. Sekretář svazu provede rozlosování jednotlivých utkání ve všech skupinách.
Jednotlivým družstvům budou v informačním systému nastaveny klubové hrací dny i začátky utkání a
zároveň budou otevřeny hlášenky pro případné změny. Kluby takto mohou upravit své termíny
jednotlivých utkání nejpozději do soboty 11.05.2019 do 08.00 hodin. Po tomto termínu musí kluby
případné změny řešit vzájemnou dohodou. V případě změny v prvním nadstavbovém kole je klub
povinen kromě zadání změny v IS FAČR informovat o této změně prokazatelně soupeře i řídící
komisi telefonicky i mailem nejpozději do 9.5.2019 do 16:00 hodin.
Získané body a branky ze základní části se přenášejí do nadstavbové části soutěže.

5. Přihlášky do nového soutěžního ročníku 2019/2020:
STK upozorňuje kluby :
a) Na den 31.05.2019, který je nejzazším termínem pro podání přihlášek do soutěží ročníku
2019/2020 – viz článek 4 RMS. Přihlášky do soutěží jsou zveřejněny na Úřední desce
Okresního fotbalového svazu v Klatovech. Pro nadcházející soutěžní ročník STK vypisuje
soutěže ve stejných kategoriích jako ročníku současném. Mimo to, je maximální snahou STK
uspořádání OP starších žáků, ale za předpokladu, že se této soutěže zúčastní minimálně
šest týmů (z dotazníků za tímto účelem předběžně od klubů vyplněných je zatím pět
zájemců: Svéradice, Kolinec, Hrádek, SK Bolešiny a T. Dlouhá Ves ,SK Kovo Strážov.
STK apeluje na kluby, aby znovu zvážily vytvoření týmů starších žáků , které připravuje na
základě počtu přihlášených družstev a) pro počet hráčů 8+1 (menší rozměry hřiště od PÚ
k PÚ pro tento ročník na malé branky 5x2 m) ; b) v klasickém uspořádání 10+1 na celé
hřiště.
Při sestavování týmů je třeba využit možnost sdružených startů anebo uvolnění hráčů
v souladu s PŘ z důvodu nečinnosti mateřského klubu v této věkové kategorii – stojí to za
to, s ohledem na budoucnost klubů, aby hráči těchto věkových kategorií nemuseli jezdit
za soupeři mimo hranice okresu nebo nám zanechávali činnosti.
Nezbavujte se zodpovědnosti za další výchovu mládeže, určitě to za to stojí !!!
b) Předpokládané začátky jednotlivých soutěží: OP mužů a III. třída – 10. srpna 2019
předehrávaným 12. a 13.kolem ; IV. třída – 24. srpna 2019 ; OP starších žáků : a) pro počet
hráčů 8+1 (menší rozměry hřiště od PÚ k PÚ pro tento ročník na malé branky 2x 5 m) ; b)
v klasickém uspořádání 10+1 na celé hřiště ; OP mladších žáků – 7. září 2019 . Okresní
turnaje starších a mladších přípravek - 7. září 2019 – turnaje budou v termínech krajských
turnajů s starších a mladších přípravek bez účasti zúčastněných týmů, mimo krajské turnaje
bez omezení.
c) V přihlášce do soutěží dospělých je klub povinen vyplnit údaj, zda hlásí barvu dresů
pro domácí utkání.
e) STK apeluje na družstva dospělých, startujících v okresních soutěžích, aby z důvodu
nedostatku rozhodčích zvážili možnost hrát svá soutěžní utkání v domácím prostředí

f) v neděli (je možnost hrát i v dopoledních hodinách). STK žádá zájemce o tuto možnost o
oznámení této skutečnosti nejpozději do 17. června 2019.
g) STK upozorňuje, že v zájmu zajištění regulérního průběhu soutěží má právo rozhodnout, že
některá utkání v závěru soutěží budou sehrána v jednotně stanoveném termínu i čase .

6. Pokuty:
a) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá Sokol Kvasetice pokutu ve výši 100,- Kč za nesprávný
postup při stanovení oddílového rozhodčího v utkání XVIII. kola IV. třídy skupiny „B“ – viz
SŘ §50 odst. 3 a 10 – RMS článek 22.4.21
b) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá Svatobor Hrádek pokutu ve výši 250,- Kč za nepodepsání
zápisu o utkání vedoucím družstva v utkání XVIII. kola Okresního přeboru mladších žáků –
RMS článek 19.2.7

Vratislav Krulich v.r.
předseda STK OFS Klatovy
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