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Přítomni online: L. Ouředník, J. Ledajaks, T. Rais, V. Sehnoutková, Z. Nývlt.
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 schvaluje všechny výsledky odehraných zápasů TOP CENTRUM
Okresního poháru a Satelitního turnaje SK Tetov.
2) STK OFS upozorňuje na povinnost hlášení turnajů a přípravných zápasů všech kategorií
na území okresu Pardubice dle zásad nařízených od FAČR.
3) STK OFS schvaluje propozice následujících turnajů:
- Finálový turnaj OFS starších přípravek U11 v pátek 11. 6. 2021 v Újezdu u Přelouče
- Finálový turnaj OFS mladších přípravek U9 v sobotu 19. 6. 2021 v Lázních Bohdaneč
- turnaj mladších žáků U13 v sobotu 12. 6. 2021 v Rosicích nad Labem
- turnaj mladších přípravek U9 v neděli 13. 6. 2021 v Rosicích nad Labem
- turnaj mladších žáků U13 v sobotu 26. 6. 2021 v Újezdu u Přelouče
- turnaj mladších přípravek U9 v sobotu 26. 6. 2021 v Újezdu u Přelouče
4) Přihláška do soutěží v rámci OFS Pardubice pro soutěžní ročník 2021/2022 je ke
stažení na webu OFS a byla zaslána na kluby. Termín vrácení na sekretariát je nejpozději
do středy 16. 6. 2021 do 12,00 hodin! Nově je možné podat zároveň i Přihlášku do
krajského poháru hejtmana.
5) STK OFS schválila pravidla pro sdružený start družstev dle SŘ, Příloha 2, § 9 pro
soutěžní ročník 2021/22 a to pro všechny kategorie, tedy nově i pro dospělé! Přesné
podmínky jsou uvedeny v dokumentu přihlášky do soutěží.
6) Termínová listina OFS pro Podzim 2021 – je uveřejněna na úřední desce OFS a byla
zaslána na kluby. TL může být upravena v závislosti na došlé přihlášky do soutěže.
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 po uzavření přihlášek do
soutěží a bude svoláno telefonicky předsedou.
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