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1. STK schvaluje 

a) výsledky utkání 4. kola Okresního přeboru mužů, III. třídy mužů a IV. třídy mužů, 

skupin „A“ a „B“.  

b) výsledky utkání 4. kola Okresního přeboru starších žáků s výjimkou utkání FK 

Svéradice/Sokol Pačejov – FC Švihov/Sokol Měčín (nemoc většího počtu hráčů) a 

dále výsledek utkání 3. kola Okresního přeboru starších žáků FJ SRK Železná Ruda – 

FK Horažďovice/Svatobor Hrádek „B“. 

c) výsledky utkání 4. kola Okresního přeboru mladších žáků a dále výsledek utkání 3. 

kola Okresního přeboru mladších žáků SK Klatovy „B“ – SK Bolešiny. 

d) seznam hráčů Svatoboru Hrádek pro sdružený start v Okresním přeboru mladších 

žáků v družstvu FK Horažďovice/Svatobor Hrádek „B“. 

e) seznam hráčů SK Nalžovské Hory pro sdružený start v Okresním přeboru mladších 

žáků v družstvu Sokol Plánice/SK Nalžovské Hory. 
 

2. Návrh na kontumaci utkání  

STK na základě zápisu o mistrovském utkání 4. kola III. třídy mužů, utkání 

2020322A2A0406 FK Svéradice „B“ – Sokol Hartmanice, předává toto utkání 

Disciplinární komisi s návrhem na vyhlášení kontumačního výsledku ve prospěch 

Sokola Hartmanice. 

Důvod: Družstvo FK Svéradice „B“ k utkání nastoupilo se sedmnácti hráči, čímž 

porušilo ustanovení §5 odstavce a) Přílohy číslo 2 Soutěžního řádu (článek 17.1 

RMS. 

Na základě článku 22.4.4 Rozpisu mistrovských soutěží STK navrhuje FK Svéradice 

pořádkovou pokutu ve výši 2.000, - Kč.  

 

3. STK ukládá 

a) Sokolu Pačejov předložit seznam hráčů pro sdružený start v Okresním přeboru 

starších žáků v družstvu FK Svéradice/Sokol Pačejov. 

 

4. STK bere na vědomí 

a) zápisy o utkání 4. kola Okresního přeboru mužů Sokol Chudenice – FK Dukla 

Janovice, Sokol Hradešice – Tatran Dlouhá Ves, TJ Kašperské Hory – FK Budětice  

b) zápisy o utkání 4. kola III. třídy mužů FK Svéradice „B“ - Sokol Hartmanice, Svatobor 

Hrádek „B“ – SK Bolešiny „B“  

c) zápis o utkání 4. kola IV. třídy mužů skupiny „B“ Sokol Myslív - TJ Žihobce  

d) soupisky „A“ družstev žáků FK Horažďovice/Svatobor Hrádek pro krajské přebory 

starších a mladších žáků.  

e) soupisku „A“ družstva mladších žáků SK Klatovy pro krajský přebor mladších žáků.  

f) žádost TJ Hory Matky Boží 

Úřední zprávy STK ze dne 15.9.2020 
 



 

5.   Pokuty: 

a) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá SK Bolešiny pokutu ve výši 100,- Kč za neuvedení 

AR2 do zápisu utkání Okresního přeboru starších žáků – RMS mládeže článek 

18.2.17 

b) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá Tatran Dlouhá Ves pokutu ve výši 100,- Kč za 

neuvedení AR1 do zápisu utkání Okresního přeboru starších žáků – RMS mládeže 

článek 18.2.17 

__________________________________________________________________  

 

 

c)   

d)  

 
 
 

Vratislav Krulich v.r.                                                                                               
  předseda STK OFS Klatovy      

 

 

      Vyřizuje: Miroslav Sedlmaier  

     sekretář OFS Klatovy 


