sezóna 2019/2020
Zápis ze schůze STK číslo: 9

ze dne 2.10.2019

Přítomni: Trněný, Tomaščík,
Omluven:
Program:

1.) kontrola pohledávek minulých zasedání
2) schválení výsledků
3.) změny termínů utkání
4.) zjištěné nedostatky a chyby v zápisech, pokuty a poplatky

Kontrola pohledávek minulých zasedání:
Schválení výsledků:
SELECT OP Muži A – 8. kolo
SELECT OP Muži B – 8. kolo
OP Žáci starší – 5. kolo
OP Žáci ml. – 5. kolo kromě F1A0501
OP Přípravka st. – 5. kolo
OP Přípravka ml. – 4. kolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změny termínů:
A1A1403

Nebahovy – Strunkovice B

9.11.2019

SO

11,00 hod.

A1A1404

Vitějovice – Lhenice B

9.11.2019

SO

14,00 hod.

A1B1304

Čkyně B – Zdíkov

2.11.2019

SO

14,00 hod.

Změna pořadatelství
F1A0501

Stachy/Zdíkov – Prachatice B

28.10.2019

PO

10,00 hod.

G1A1102

Netolice – Čkyně

1.11.2019

PÁ

17,00 hod. umělé osvětl.

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech, pokuty a poplatky:
Různé:
Na žádost klubů se vyřídilo školení a doškolení trenérů licence C v Prachaticích a zatím je jich
minimum přihlášeno, STK žádá sekretáře o předání informace trenérům bez licence, těm kterým
prochází nebo již skončila. V případě, že nebude naplněn určitý počet, bude školení zrušeno ze strany
FAČR.
Školení trenérů licence „C“ bude v termínu 18.-20.10.2019 v Prachaticích.
Přihlašování je již elektronicky spuštěno přes FAČR – email byl zaslán do klubů.
Elektronické přihlašování je již spuštěno přes FAČR i na doškolení.
zapsal: J. Trněný
2.10.2019

Jiří Trněný v.r.
předseda STK VV OFS Prachatice

sezóna 2019/2020
Turnaj okresních výběrů se uskuteční dne 8.10.2019 v Malšicích, okres Tábor, nominace byly zaslány
do klubů, STK žádá trenéry o předání informace rodičům nominovaných dětí.
Upozorňujeme na čl. 20 RS Reprezentace OFS Prachatice, kdy se nominovaný hráč nedostaví na
utkání okresní reprezentace bez omluvy, bude předán společně s oddílem k disciplinárnímu řízení.
Hráč, který se omluví, nesmí nastoupit v 7 dnech od akce výběrů v žádném mistrovském utkání.

zapsal: J. Trněný
2.10.2019

Jiří Trněný v.r.
předseda STK VV OFS Prachatice

