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STK OFS Klatovy oznamuje: 

  

1) Z důvodu vládních nařízeních v současné epidemiologické situaci STK OFS Klatovy ruší: 

a) Termínovou listinu pro dohrávky podzimní části soutěží a následné jarní části 

soutěžního ročníku 2020–2021 

b) Začátky dohrávek podzimních kol (9. – 13.) a následných jarních odvet (14. – 26. 

kolo) Okresního přeboru a III. třídy mužů 

c) Termín dohrávky odloženého utkání VI. kola Okresního přeboru mužů Sokol 

Hradešice – FK Okula Nýrsko „B“ 

d) Termín podzimního 9. kola Okresního přeboru mladších žáků 

 

2) Předpokládaný termín zahájení fotbalových utkání STK stanovuje na víkend 27.– 28.03.2021 

s ohledem na vládní ustanovení v závislosti na stávající epidemiologickou situaci a dále na 

ustanovení Fotbalové asociace. 

 

3) Soutěže budou zahájeny prvním nesehraným podzimním kolem. Po skončení podzimní části 

soutěží bude plynule následovat jarní část bez přestávky za podmínky, že bude nezbytné 

nejdříve dohrát veškerá utkání podzimní části. 

 

4) V návaznosti na výše uvedené body 2 a 3) provedl sekretář OFS opravu termínů i začátku 

utkání v IS a na web. OFS  

Po této opravě došlo k odstranění dosud provedených změn kluby do 15.2.2021 

prostřednictvím hlášenek v IS.  Z tohoto důvodu jsou HLÁŠENKY v IS znovu v IS FAČR až do 

19.3.2021 do 08:00 hodin otevřeny a tím se umožňuje klubům provést aktualizaci změn 

termínu, hodiny případně hřiště konání utkání prostřednictvím hlášenek v rozlosování 

jednotlivých soutěžích řízených STK OFS Klatovy. 

 

5) Jakmile budou zřejmá pravidla pro možnost pořádání fotbalových utkání STK urychleně 

zveřejní novou termínovou listinu pro jaro 2021.  

 

6) STK ruší úpravu pravidel pro zadávání termínů utkání odložených podzimních kol 

zveřejněných v Mimořádném zpravodaji STK číslo 3/2020-2021. 

Pro jarní utkání všech okresních soutěží budou platná „tradiční“ pravidla – viz článek 3 

Rozpisu mistrovských fotbalových soutěží okresu Klatovy. 

 

Informace o změně místa konání VH OFS Klatovy  

            Podle informací z tiskové konference Vlády je umožněno organizaci valných hromad za 

těchto   pravidel: 

1) je povoleno cestování za účelem účasti na zasedání VH, 

Mimořádné zprávy STK ze dne 16.2.2021 

 



2) všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou chirurgickou 
roušku, nebo respirátor s označení min. FFP2, 

3) rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry, 
4) každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, 

 
Z důvodu splnění Vládních nařízení (rozstupy mezi účastníky atd.) bylo nutné změnit 
místo konání XXI. VH OFS Klatovy. Oproti původně plánované mu konání v hotelu Rozvoj 
v Klatovech se VH uskuteční v původně stanovený den, v pátek 12.3.2021 od 17:00 hodin 
(prezence od 16:00 hod.) v Sušici - Kino Sušice, Příkopy 178.  
Žádáme kluby, aby vzaly tuto změnu na vědomí a připomínáme na nutnost delegáta 
předložit při prezentaci v místě konání VH negativní test na covid-19, postačí test 
antigenní. Bez tohoto testu z důvodu nedodržení Vládního nařízení nebude umožněn 
vstup na VH. 
Tato změna bude zveřejněna na ÚD webu OFS Klatovy. 
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a)   

b)  

Vratislav Krulich v.r.                                                                                               

  předseda STK OFS Klatovy      

 

 

      Vyřizuje: Miroslav Sedlmaier  

     sekretář OFS Klatovy 


