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ZÁPIS STK č.28/2021 z 10.05.2022
1.) STK schvaluje:
a) výsledky utkání 20. kola Okresního přeboru mužů a dohrávku 15. kola Okresního přeboru
mužů FK Okula Nýrsko „B“ – Start Luby „B“.
b) výsledky utkání 20. kola III. třídy mužů.
c) výsledky utkání 5. kola nadstavby IV. třídy mužů, skupin „D“, „E“ a „F“.
d) výsledky utkání 15. kola Okresního přeboru starších žáků, s výjimkou utkání SK Klatovy 1898
„B“ – SK Kovodružstvo Strážov – nehráno.
e) výsledky utkání 15. kola Okresního přeboru mladších žáků.

2.) STK bere na vědomí:
a) zápis o utkání 15. kola Okresního přeboru mužů FK Okula Nýrsko „B“ - Start Luby „B“.
b) zápisy o utkání 20. kola III. třídy mužů FJ SRK Železná Ruda - FK Budětice, Tatran Velké
Hydčice – SK Velhartice.
c) zápis o utkání 5. kola IV. třídy mužů skupiny „E“ Sokol Hradešice „B“ – Sokol Zavlekov.

3.) Žádosti o změnu zadané v IS FAČR:
a) Utkání XV. kola Okresního přeboru starších žáků, utkání 2021322E1A1502 SK Klatovy 1898
„B“ – SK Kovodružstvo Strážov bude sehráno ve čtvrtek 12.05.2022 od 17:30 hodin na hřišti
UMT Klatovy.
Poplatek 500,- Kč hradí SK Klatovy – vzájemná dohoda.
b) Utkání X. kola IV. třídy mužů, skupiny „D“ utkání 2021322A3D1003 Start Dešenice – TJ
Sušice „C“ bude sehráno v sobotu 11.06.2022 od 15:00 hodin na hřišti v Dešenicích.
Změna bez poplatku - vzájemná dohoda.
c) Utkání X. kola IV. třídy mužů, skupiny „F“ utkání 2021322A3F1003 SK Nalžovské Hory –
Sokol Dlažov bude sehráno v neděli 12.06.2022 od 14:00 hodin na hřišti ve Velkém Boru.
Změna bez poplatku - vzájemná dohoda.

4.) PŘIHLÁŠKY DO OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ SR 2022/2023:
Přihlášky družstev do okresních soutěží následujícího ročníku se uskuteční formou elektronického
formuláře. Na webových stránkách OFS Klatovy jsou umístěny odkazy pro aktivaci přihlášky
družstev do okresních soutěží soutěžního ročníku 2022/2023.
Termín pro podání přihlášek je stanoven nejpozději do 15.06.2022 včetně.
Začátky soutěží:
❖ OP a III. třída mužů:
06.08.2022
❖ IV třída mužů:
20.08.2022
❖ žákovské soutěže:
03.09.2022

Současně s tímto Zpravodajem zveřejňuje STK návrh Termínové listiny pro podzimní část
mistrovských soutěží 2022/2023. Z důvodu že v současné době není znám počet startujících
družstev jak v žákovských soutěžích tak ani ve IV. třídě, je zapotřebí brát termínovou listinu
v těchto kategoriích jako informativní.
Z důvodu začátku mistrovských soutěží dospělých počátkem měsíce srpna schválil VV OFS
v Klatovech na návrh STK možnou změnu utkání naplánovaných podle termínové listiny v období
od 06.8.2022 do 22.8.2022. STK schválí změnu utkání z tohoto období na jiný termín v případě, že
tato změna bude vložena do informačního systému po vzájemné dohodě klubů s termínem
sehrání nejpozději do 30.09.2022.
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