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1. STK schvaluje 

a) výsledky utkání 1. kola Okresního přeboru mužů, III. třídy mužů a IV. třídy mužů, 

skupin „A“ a „B“. 

b) soupisku „A“ družstva mužů FK Dukla Janovice. 

 

2. STK neschvaluje 

předložený seznam hráčů Sokola Pačejov pro sdružený start v Okresním přeboru starších 

žáků v družstvu FK Svéradice/Sokol Pačejov.  

Žáci uvedení na předloženém seznamu nejsou registrováni za Sokol Pačejov. 
 

3. STK bere na vědomí:  

a) zápisy o utkání 1. kola Okresního přeboru mužů Tatran Dlouhá Ves – Sokol 

Chudenice  

b) zápis o utkání 1. kola IV. třídy mužů skup.„B“ Sokol Hradešice „B“ – TJ Žichovice „B“ 

c) soupisky „A“ družstev mužů startujících v krajských soutěžích. Konkrétně: Start 

Luby, Sokol Mochtín a TJ Žichovice. 

 

4. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ   

STK upozorňuje všechny účastníky okresních soutěží na důsledné dodržování pokynů 

ohledně zamezení šíření COVID-19. Jedná se o dokumenty „Desatero pravidel proti šíření 

nemoci COVID-19“ pravidel schválených VV FAČR dne 05.08.2020 a doplňujících informací. 

Tyto normy jsou zveřejněny na webových stránkách OFS Klatovy v sekci Dokumenty. 

Výběr nejdůležitějších ustanovení: 

a) Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo: 
aa) COVID-19 pozitivní až do vyléčení; 
ab) v období karantény; 
ac) bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře. 

b) Hráč, který nastoupí v rozporu s těmito ustanoveními, bude trestán za neoprávněné 
nastoupení k utkání a členský klub kontumací. 

c) Prohlášení o bezinfekčnosti má klub povinnost zajistit od všech osob účastnících se 
utkání vyjma diváků (např. členové pořadatelské služby, podavači míčů, hlasatelé 
apod.).  
Toto prohlášení podepisují před prvním utkáním a poté pouze v případě, že u osoby 
došlo k ukončení léčení nemoci COVID-19 nebo k ukončení karantény. 

d) Kontrolu prohlášení o bezinfekčnosti všech osob uvedených zápise o utkání provádí 
delegovaný rozhodčí s tím, že hráč, jehož prohlášení není předloženo, nebude 
připuštěn ke hře. V utkáních, na které není rozhodčí delegován, se kontrola 
neprovádí a za splnění povinnost odpovídají pouze kluby.  
STK doporučuje klubům mít k dispozici protokoly o bezinfekčnosti všech osob 
uvedených zápise pro všechna utkání. 

e) Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned 
ohlásit řídícímu orgánu soutěže a ten Sekretariátu FAČR na mail covid@fotbal.cz. 

Úřední zprávy STK ze dne 25.8.2020 
 



f) Tato pravidla se týkají všech kromě diváků – jejich postavení upravují státní orgány. 
g) klubům se doporučuje, aby zajistily dezinfekci při utkání 

 

5. STK upozorňuje:   

a) kluby, které mají v soutěžích více družstev v jedné kategorii na povinnost předložení 

soupisky nejpozději 3 dny před zahájením soutěže – viz § 10SŘ.  

b) kluby, které mají povolen sdružený start mládeže na povinnost předložení seznamu 

hráčů pro podzimní část soutěže – viz příloha č. 2 SŘ § 9/3c 
 

6. Pokuty: 

a) STK podle §33 PŘ, odst. 1, ukládá SK Velhartice pokutu ve výši 100,- Kč za kumulaci 
funkcí (trenér x asistent rozhodčího AR2) v utkání I. kola III. třídy mužů – RMS 
článek 22.4.20 
 
 
 
 
 

 
 

Vratislav Krulich v.r.                                                                                               
  předseda STK OFS Klatovy      

 

 

                      Vyřizuje: Miroslav Sedlmaier  

                      sekretář OFS Klatovy 


