
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

  Okresní fotbalový svaz, Rychnov nad Kněžnou 

 

  U stadionu 1498, 56101 Rychnov nad Kněžnou 

 

Email: ofsrk@centrum.cz                        www.ofsrk.cz 

 

Předseda: 605 590 251                  Sekretář: 731 960 305 

Zápis ze schůze č.3  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 11.8.2021 

 

místo konání: Vamberk 

 

Přítomni: Vodák Zdeněk, Bořek Milan, Jedlička Milan 

Hosté: Frejvald Ondřej 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY: 

 

V průběhu utkání, každé družstvo: 

 

- může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 

 

- má nejvýše 3 možnosti střídání 

 

- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 

 

Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé 

družstvo. 

 

Bezinfekčnost: 

 

- Rozhodčí musí uvést do Zprávy rozhodčího jméno, příjmení a telefonní číslo obou kontaktních osob 

(zpravidla vedoucích družstev domácích i hostí) 

 

- STK doporučuje všem aktérům utkání, aby požadované potvrzení o bezinfekčnosti měli k dispozici v       

papírové podobě, čímž se zrychlí a zjednoduší případná kontrola 

 

- STK dále vyzývá kluby, aby ke všem opatřením přistupovaly se vší vážností a udělaly vše pro to, aby se 

hrálo, a zároveň vyzývá všechny účastníky utkání k maximální osobní zodpovědnosti. 

 

 

 

mailto:ofsrk@centrum.cz
http://www.ofsrk.cz/


STK schvaluje: OP ll.třídy -A1A0101 – A1A0107 

                                                A1A0201 -  A1A0207 

                           OPIII.třídy- A2A0201,A2A0202,A2A0204,A2A05 – A2A0203 -se hraje 9.10.2021 

 

                           OPIV.třídy – A3A0101,0103 – 0106 – A3A0102-se hraje 16.10.2021 

                                                 A 3A0201 – A3A0206 

 

 

SCHVÁLENÍ  DOHODY: 

 

A1A0502  Albrechtice – Deštné – původní termín 29.8.2021 v 17:00 hod. 

-  nový termín  SO 28.8.2021 ve 14:00 hod. 

- poplatek  100,- kč Albrechtice – fa IS 

 

A1A0407 Deštné – Kostrelec,,B“ - původní termín 21.8.2021 v 17:00 hod. 

- nový termín středa 25.8.2021 v 18.00 hod. 

- poplatek  300,- kč  Deštné – fa IS 

 

SCHVÁLENÍ ZMĚNY ČASU: 

 

A3A0706  Rokytnice – Javornice,,B“ - původní čas 11.9.2021 v 16:30 hod. 

-  nový čas -  SO 11.9.2021 v 17:00 hod. 

-  poplatek  100,- kč  Rokytnice  - fa IS 

A1A 0305 Lukavice – Borohrádek – původní čas 14.8.2021 v 17:00 hod. 

- nový čas – SO 14.8.2021 v 16:00 hod. 

- poplatek 500,- kč Lukavice – fa IS 

 

 

STK předává rozhodčí do komise KRD: 

 

A1A0106  Lukavice – Solnice,,B“ - neoznačen ZK 

A2A0206  Zdelov – Kostelec,,B“ -  špatný čas branek/střídaní 

A2A0202  Křivice – Týniště,,B“  -  neoznačen ZK 

A3A0205  Přepychy,,B“ - Častolovice,,B“  - chybí čas poslední  branky(hosté) 

 

STK upozorňuje oddíly: 

 Od 16.8.2021 do 31.11.2021 na dopravní omezení v Albrechticích v ulici Pardubická. 

Příjezd na hřiště je po místní komunikaci tj. ulicí Tyršova. 

 

Příjezd do Doudleb – centrum otevřen 

 

Změna soupisky: 

Kostelecká Lhota,,A“ za  Romana Svatoše (dlouhodobé zranění) dopsán Jakub Linek(ID 82100969) 

 

Oprava domácích dresů: 

Kostelecká Lhota,,A“ - dres   TYRKYSOVĚ MODRÁ, trenky – TYRKYSOVĚ MODRÁ, štulpny – BÍLÁ 

 

 

Rozlosování starších žáků 

 

 OP starších žáků se zúčastní tato družstva: 

Černíkovice/Solnice, Doudleby, Dobruška, Rokytnice/Vamberk 



Hrací  den je středa. 

Termíny utkání jsou: 1.9.2021, 8.9.2021, 15.9.2021, 22.9.2021, 29.9.2021, 6.10.2021, 13.10.2021, 20.10.2021, 

27.10.2021, začátky utkaní jsou v úřední hodinu. 

Utkání budou řídit delegovaní rozhodčí. 

 

Upozorňujeme rozhodčí a oddíly na dodržování SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FAČR - §30/4 

 

 

Opětovně vyzýváme oddíl Slatina k vyjádření nefunkčního internetu viz. Zápis č.2 STK 

  pod pokutou 1000,-kč do 20.8.2021 

 

STK bere na vědomí vyjádření Žďáru k internetovému připojení. 

 

 

  Příští STK dne: 25.8. 2021 v 17:30 hod, ve Vamberku. 
 

 

Zapsal: Jedlička Milan 


