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Sportovně technická komise 
Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov 

Tel., fax: 352 622 747,  e-mail: tvus@iol.cz 

 

 

Zápis z jednání STK OFS Sokolov č. 20 ze dne 8. 4. 2015 
 
 

Přítomni: Jiří Špak, Jiří Tišl,   

Omluveni: Vladimír Sedláček 
 

 

1. Došlá pošta 
 

  BU Nové Sedlo – Upozornění pro kluby, které budou hrát na hřišti v N.Sedle  viz bod 5 

 
 

2. Schválení výsledků 
 

STK schvaluje: 

 mistrovská utkání 16. kola OP mužů (kromě nesehraných utkání kvůli nezpůsobilému terénu 

Šindelová – Krásno a Jindřichovice – Lomnice B); 
 

 

3. Změny termínů a hřišť 
 

 16. kolo OP mužů Šindelová – Krásno: st 29. 4. 2015 v 17:30 (nařízeno);    

správní poplatek 300 Kč bude oddílu Sokol Šindelová stržen ze soutěžní zálohy 
 

 16. kolo OP mužů Jindřichovice – Lomnice B: pá 8. 5. 2015 v 17:00;    

správní poplatek 300 Kč bude oddílu FK Jindřichovice stržen ze soutěžní zálohy 
 

 21. kolo OP mužů Jindřichovice – Kynšperk B: ne 10. 5. 2015 v 17:00;    

správní poplatek 100 Kč bude oddílu FK Jindřichovice stržen ze soutěžní zálohy 
 

 10. kolo OP st.žáků Lomnice – V.Hleďsebe: so 6. 6. 2015 v 10:00;    

bez poplatku, termínová kolize 
 

 20. kolo OP ml.přípravek Lomnice – D.Rychnov: út 9. 6. 2015 v 17:00;    

bez poplatku, termínová kolize 

 

 

4. Nové rozlosování soutěže OP starších přípravek 
 

STK vzhledem k odhlášení družstva Baník Svatava musí přelosovat soutěž OP starších přípravek. 

O víkendu 11. – 12. 4. 2015 budou odehrány 2 turnaje (dle starého losu). Do Královského Poříčí přijede 

Březová a Bukovany a do Dolního Rychnova přijedou Lomnice a Habartov. Turnaj v Kraslicích se nehraje. 

A od příštího víkendu už bude platit nové  rozlosování, které dostanete e-mailem ve čtvrtek 9. 4. 2015. 

 

 

5. Upozornění pro kluby, které budou hrát na hřišti v Novém Sedle 
 

STK bere na vědomí informaci oddílu BU Nové Sedlo o rekonstrukci sportovního areálu a předává klubům, 

které budou hrát v Novém Sedle toto upozornění: 

 

„TJ BU Nové Sedlo upozorňuje všechny kluby jejichž týmy odehrají na hřišti BU N.Sedlo v Masarykově 

ulici svá mistrovská utkání v jarní části soutěží (v termínu od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015) a jejich 

prostřednictvím všechny dotčené realizační týmy, hráče, funkcionáře a diváky, že v areálu TJ BU 

N.Sedlo budou prováděny rozsáhlé stavební práce. Po uvedenou dobu není možné v areálu TJ parkovat 

žádná vozidla hostujících družstev, včetně autobusů a minibusů. Parkování v areálu TJ bude nadále 

standardně zajištěno pouze pro rozhodčí a delegáty utkání. Vstup hráčů a realizačních týmů do areálu  
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bude umožněn stávajícím hlavním vchodem (hlavní brána), vstup diváků do areálu bude organizován 

výhradně bočním vchodem (brankou) za hlavní tribunou (vstup z Masarykovy ulice proti obchodu 

s potravinami). Provoz kabin a provoz potřebného sociálního zázemí pro návštěvníky utkání bude 

zajištěn v plném rozsahu. Pohyb účastníků utkání a diváků v areálu bude v dostatečném rozsahu 

vymezen pořadateli utkání a TJ BU N.Sedlo žádá tímto všechny účastníky utkání a diváky, aby dbali 

pokynů pořadatelské služby a nevstupovali do prostorů staveniště a dbali tak své osobní bezpečnosti. O 

případných změnách budeme dotčené kluby včas informovat“. 
 

 
6. Termín příštího jednání STK 
 

Příští jednání STK se uskuteční ve středu  15. 4. 2015 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OFS Sokolov. 

 

 

Zapsal dne 8. 4. 2015 -  Jiří Špak, předseda STK  


