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Přítomni online: L. Ouředník, J. Ledajaks, T. Rais, V. Sehnoutková.
STK OFS projednala následující body
Veškerá rozhodnutí STK OFS jsou v souladu se Soutěžním řádem a Rozpisem soutěží čl. 30
zveřejňována výlučně na Úřední desce FAČR a nebudou doručována jiným způsobem.
1) STK OFS Pardubice na základě rozhodnutí VV FAČR ukončila nedohraný soutěžní ročník
2020/2021 ke dni 4. 5. 2021, včetně souvisejících opatření.
2) Na základě rozhodnutí VV OFS trvá úkol na doplnění STK OFS z řad funkcionářů
okresních klubů.
3) STK OFS je stejně jako v loňském roce připravena uspořádat Turnaj OFS pro dospělé
kategorie. Účast bude dobrovolná. Podmínkou je brzké rozvolnění mimořádných a
ochranných opatření v ČR, s tím že by se tento turnaj konal v termínu 29. 5. – 27. 6. 2021.
Bližší informace budou na kluby zaslány mailem.
4) STK OFS upozorňuje na povinnost hlášení turnajů a přípravných zápasů všech kategorií
na území okresu Pardubice. Stačí mailem na sekretariát OFS, včetně informace, či
požadavku o obsazení rozhodčích.
5) Přihláška do soutěží v rámci OFS Pardubice pro soutěžní ročník 2021/2022 bude ke
stažení na webu OFS. Termín vrácení na sekretariát bude nejpozději ve středu 16. 6.
2021!
6) Termínová listina OFS pro Podzim 2021 – zatím v přípravném řízení, bude snaha sladit
termíny s ostatními okresy v rámci kraje a stejně tak s krajskou STK. Společná schůze
předsedů STK proběhne ve čtvrtek 20. května 2021. Poté až bude TL schválena i VV OFS,
tak bude zveřejněna na úřední desce OFS a zaslána na kluby. Předpoklad (návrh) na
zahájení soutěží OFS:
- Okresní přebor mužů (16 týmů) – víkend 7. – 8. srpna
- III. třída a IV. třídy mužů (14 týmů) – víkend 14. – 15. srpna
- Soutěže mládeže (dle počtu přihlášených družstev) – víkend 4. – 5. září
7) Pracovní aktiv s kluby před zahájením soutěžního ročníku 2021/2022 se uskuteční v
pondělí 12. 7. 2021 od 17 hodin. Aktiv se bude konat v restauraci U Kosteleckých – Černá
za Bory. Účast jednoho zástupce z každého klubu bude povinná dle RS.
8) Příští zasedání STK OFS Pardubice se bude konat dle potřeby a bude svoláno
telefonicky předsedou.
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