Okresní fotbalový svaz Litoměřice
Lodní náměstí 1093/7, Předměstí 412 01 Litoměřice
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Tel.: +420 732 241 034, www.fotbal.cz, e-mail: stkofsltm@seznam.cz
IČO: 22882499, bankovní spojení: č.ú. 246304805/0300
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 27510

Zápis Sportovně technické komise OFS Litoměřice ze dne 7. 5. 2021
Online jednání se účastnili: pp. Martin Henzl, Filip Prošek, Michal Horáček
Host: Jan Novotný

Informace FAČR:
-

Rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 2020/21 https://facr.fotbal.cz/document/download/86323

-

VV FAČR schvaluje, že v případě pořádání nemistrovských utkání (turnajů), která se budou konat do 30. 6.
2021 a budou řádně schválena řídícím orgánem soutěže, bude platby za rozhodčí hradit FAČR. Pro zajištění
náhrad rozhodčích v nemistrovském utkání musí kluby informace o utkání s předstihem nahlásit na
email sekretarofsltm@seznam.cz den, čas, místo a soupeře. Sekretářem svazu bude uvedené utkání
zaevidováno do informačního systému FAČR.

Informace STK:
-

přihláška do soutěžního ročníku 2021/22 bude sekretářem zveřejněna společně se smlouvou o sdruženém
družstvu a popisem vyplnění přihlášek na úřední desce a rozeslána elektronicky na kluby nejpozději do 31. 5.
2021, termín pro přihlášení do soutěží OFS stanoven do 27. 6. 2021.

-

Termínová listina PODZIM 2021 bude zveřejněna dle vývoje situace Covid-19, předpokládaný termín
zahájení II. a III. třídy dospělých je 21. 8. – 22. 8. 2021, ostatní soutěže budou přizpůsobeny.

-

Losovací aktiv soutěží OFS Litoměřice nebude realizován, rozlosování včetně přidělení čísel bude zveřejněno
prostřednictvím ÚD do 8. 7. 2021. Před dnem losovacího dne bude zveřejněn návrh zařazení družstev do
soutěží.

-

STK je i nadále připravena uspořádat Turnaj OFS Litoměřice pro všechny věkové kategorie. Účast bude
dobrovolná. Podmínkou je brzké rozvolnění mimořádných a ochranných opatření v ČR.

-

STK informuje, že na základě rozhodnutí VV OFS Litoměřice bude startovné pro nový SR 2021/22 ve výši
50% z obvyklé ceny pro každé družstvo dospělých. Za družstva mládeže se startovné neplatí.
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Poučení:
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k výkonnému výboru okresního fotbalového
svazu podle § 21, procesního řádu FAČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8,
procesního řádu FAČR, rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR.

V Litoměřicích 7. 5. 2021

…………………………..
Martin Henzl
předseda Sportovně technické komise
OFS LITOMĚŘICE

