OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA - ZÁPAD

Zápis z jednání STK č. 20/2018-19 ze dne 12.3.2019
1. SCHVÁLENÉ ZMĚNY TERMÍNŮ A HRACÍCH PLOCH
STK schvaluje v souladu s §8, odst. 4 SŘ a čl. 5 RS dohodu klubů o změně termínu utkání takto:
 OP mladších žáků – skupina A 10.kolo F1A1005 Jesenice – Průhonice
původní termín: neděle 7.4.2019 16:30 hod. hřiště Jesenice
nový termín: sobota 6.4.2019 10:00 hod. hřiště Jesenice
 OP mladších žáků – skupina A 14.kolo F1A1402 Hradištko – Vestec B
původní termín: neděle 5.5.2019 10:00 hod. hřiště Hradištko
nový termín: neděle 5.5.2019 14:00 hod. hřiště Hradištko
 OP starších přípravek – skupina A 12.kolo G1A1203 Kazín – Jesenice A
původní termín: neděle 21.4.2019 14:00 hod. hřiště Kazín
nový termín: středa 24.4.2019 18:00 hod. hřiště Kazín
 OP starších přípravek – skupina A 12.kolo G1A1204 Dobřichovice/Lety – K. Přívoz/Radlík
původní termín: neděle 21.4.2019 10:00 hod. hřiště Dobřichovice
nový termín: pondělí 15.4.2019 17:15 hod. hřiště Dobřichovice
 OP mladších přípravek – skupina G 1.kolo H1G01 turnaj pořádaný klubem K. Přívoz
původní termín: sobota 11.5.2019 10:00 hod. hřiště K. Přívoz
nový termín: sobota 11.5.2019 09:00 hod. hřiště K. Přívoz
 OP mladších přípravek – skupina K 1.kolo H1K05 turnaj pořádaný klubem K. Přívoz
původní termín: sobota 25.5.2019 10:00 hod. hřiště K. Přívoz
nový termín: sobota 25.5.2019 09:00 hod. hřiště K. Přívoz
2. KONTROLA STADIONŮ
STK schvaluje na základě provedené opakované kontroly následující stadiony pro konání
mistrovských soutěží v rámci OFS Praha-západ pro SR 2018/2019:
SK Nučice z.s.
Osvědčení o provedené kontrole a splnění podmínek pro konání mistrovských soutěží si mohou kluby
vyzvednout na sekretariátu OFS.
3. JINÁ SDĚLENÍ
STK upozorňuje kluby, že Aktiv klubů před začátkem jarní části soutěží se koná ve středu
13.3.2019 od 16:30 hod. v Aule ČUS, Zátopkova 100, Praha 6 - Strahov. Dle čl. 36 RS je účast
zástupce klubu na Aktivu povinná.
STK upozorňuje kluby, že termín pro podání hlášenek mistrovských utkání pro družstva hrající na
hlášenky je 15.3.2019. Hlášenky je nutné doručit na OFS na předepsaném tiskopise.
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STK upozorňuje kluby, že v souladu s §10 SŘ a čl. 14 RS je povinností klubů, majících v soutěžích
dospělých přihlášena dvě družstva, vyplnit v IS FAČR soupisku A družstva nejpozději 3 dny před
začátkem příslušné soutěže, tj. do 20.3.2019. U klubů, jejichž A družstvo hraje soutěž I.A třídy a vyšší
byl termín do 6.3.2019.
STK upozorňuje kluby Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. a SK Roztoky, z.s., že v souladu s
ustanovením §8 přílohy č. 2 SŘ a čl. 15 RS je povinností klubů doručit seznamy všech hráčů obou
družstev mladších žáků na předepsaném tiskopise na sekretariát OFS nejpozději 3 dny před začátkem
příslušné soutěže, tj. do 3.4.2019.
STK upozorňuje kluby, že v souladu s ustanovením čl. 31, písm. d) RS je povinností klubů, majících
přihlášená do soutěže sdružená družstva mládeže, doručit seznamy všech hráčů každého z klubů, kteří
budou startovat za sdružené družstvo na předepsaném tiskopise na sekretariát OFS nejpozději 3 dny
před začátkem příslušné soutěže, tj. do 3.4.2019 (resp. do 17.4.2019 pro kategorii mladších
přípravek).
STK bere na vědomí v souladu s čl. 25 RS pořádání přátelského utkání družstva mužů klubu TJ
Sokol Bojanovice, z.s. dne 10.3.2019.

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Praha-západ. Doručením rozhodnutí se rozumí
jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Jitka Plochová v.r.
předseda STK OFS Praha západ
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