
                        Okresní fotbalový svaz Plzeň – Město 

             Úslavská 2375/75, 326 00 Plzeň 

               Tel.: 602 581 952     Email: ofsplzenm@fotbal.cz 

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK Z 11.8.2021 

Hlášenky utkání 

 

STK schvaluje změny utkání se souhlasem soupeře: 

 

A1A – Městský přebor mužů 

3.kolo   Rapid B – Prazdroj (původní termín 15.8.17:00) -         NE  15.8.2021   16:00    

3.kolo   Chotíkov B – Union (původní termín 15.8.17:00) -       NE  15.8.2021   14:00    

7.kolo   St.Plzenec – Košutka B (původní termín 11.9.17:00) -  SO  11.9.2021   13:00    
 

STK schvaluje odehraná utkání: 

 

- 1.kolo MPM (kromě utkání Prazdroj-Lhota B odloženého na 8.9.2021  17:30) 

- 1.kolo MSM 

 

Kontrola soupisek: 

 

- Proběhla bez závad, soupisky zadané do IS v termínu 3dny před 1.utkáním 

  

Informace k soutěžím přípravek: 

 

     Každý tým hrající turnajovou soutěž přípravek (MPSP, MPMP a MPPP) vyplní 

v IS soupisku hráčů pro podzimní část, kteří mohou nastoupit v dané kategorii. 

Odpadá vyplňování zápisů pro jednotlivá utkání. STK bude doplňovat pouze výsledky 

utkání, které je pořádající tým povinen nahlásit nejpozději do 24 hodin 

formou emailu na stverak@tipsport.cz, případně SMS nebo WhatsApp na tel.číslo 

602 581 952. 
   

    Za družstvo přípravek smí nastoupit pouze hráči uvedeni na soupisce.  

      Doplnění soupisky je možné kdykoliv v průběhu podzimní části (zasláním na 

STK), ale vždy před odehráním turnaje, v kterém nastoupí nový hráč. STK povoluje 

použít stejné hráče pro A i B tým v rámci jednoho klubu, pokud spadá do příslušné 

věkové kategorie. Termín pro vyplnní soupisek je 26.8.2021. Maximální počet 

aktivních hráčů na soupisce není omezen. 
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Informace KM k soutěžím přípravek: 

 

KM informuje kluby na možnost vyžádat si výjimku v kategoriích přípravek. V 

kategorii přípravek je možné pro účely rozehrání nově příchozích hráčů žádat o 

výjimku nástupu maximálně dvou starších hráčů do dané kategorie. Posunout lze hráče 

ze starší přípravky do mladší přípravky a z mladší přípravky do předpřípravek. V 

případě dvou starších hráčů nesmí být oba dva současně přítomni při jednom střídání 

na hřišti. Výjimku musí vždy schválit STK a je udělena maximálně do konce podzimní 

nebo do konce jarní části soutěžního ročníku 2021/22.  Klub může hráče / hráčku 

posunout zpět do příslušné kategorie dříve, ale poté se již nesmí vrátit zpět do mladší 

kategorie. O tomto posunu musí klub vždy informovat STK, aby byl daný hráč / 

hráčka odstraněna z databáze, do které budou moct nahlížet všechny kluby. 

 

Pavel Štverák 
předseda STK 
M   602 581 952 
stverak@tipsport.cz 
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