
  

 

  

                       
 

Komuniké STK OFS Hradec Králové   
 

 

  Hradec Králové/ Na 1. schůzi v ročníku 2020/21 se 14. 8. 19 sešla STK 

OFS a projednala následující body:  

 

Změna utkání:  

CK VOTROK 3. třída: RMSK Cidlina B – Klamoš 9. 9. v 17 

 

Poplatek (přes IS FAČR): Klamoš 100 Kč   

 

COVID 19 Prohlášení o bezinfekčnosti:   

Klub má povinnost zajistit prohlášení od všech osob účastnících se na 

utkání vyjma diváků (např. členové pořadatelské služby, podavači míčů, 

fotografové atd.); na tom se nic nemění tím, že rozhodčí (technický 

delegát) kontroluje pouze osoby uvedené v zápise o utkání. 

Tiskopis zaslán na kluby a je ke stažení na www.ofshk.cz – úřední deska + 

tiskopisy a formuláře.  

 

Kontrola prohlášení o bezinfekčnosti:  

Kontrolu provádí u všech osob uvedených zápise o utkání delegovaný 

rozhodčí, případně technický delegát 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. 

 

Stěžery barvy dresů změna dres, trenky, stulpny: 

 „A“: světle modré, černé, černé 

„B“: žlutá, žlutá, žlutá 

 

Termín 14. 8. 2020 pro hlášenky domácí utkání mládež v IS FAČR: 

Kategorie: starší žáci, mladší žáci, starší přípravky 

 

BURDYCH OP mladší přípravky aktiv 21. 8.:  

Aktiv klubů 21. 8. 2020 v 16.30 Hostinec U Jelena - závazné pozvánky 

zaslány. Klubům bude poslána příprava rozlosování a aktualizovaný adresář 

vedoucích podzim 2020. Po aktivu půjde na kluby finální verze turnajů a 

postupně bude zadáno vše do IS FAČR. 

 

Faktury IS FAČR: 

Připomínáme termín 18. 8. 2020, kdy je splatnost faktur v IS FAČR.  

 

http://www.ofshk.cz/


VOTROK pohár dospělých 2020/2021: 
1. kolo středa 19. 8. 2020 v 17.00 hodin (zadáno v IS FAČR):  

P 1  Neděliště     - Smiřice          :        

P 2 Libřice       - Malšova Lhota A  :        

P 3 Hořiněves     - Dohalice A       :   v 18 hodin     

P 4  Lok.Hradec B  - Roudnice B       :    v 17.30 hodin     

P 5 neobsazeno     

P 6  Nový Bydžov B – Chlumec C        :     

P 7  Dobřenice     - Libčany B        :   v 18 hodin     

P 8 Sendražice    - Stěžery A        :       

P 9  Nechanice     - Cerekvice        :    v 18 hodin     

P10  Převýšov      - Boharyně         : 

P11 Probluz       - Vysoká B         :      

P12  neobsazeno   

P13 Kunčice B     - Lovčice          :   v 18 hodin 

P14  Kratonohy     - Červeněves A    :        

P15  Klamoš        - Prasek          :          

P16  Ohnišťany     - Myštěves        :           

  

2. kolo středa 2. 9. 2020 v 17.00 hodin: 

P17 vítěz P 1                - vítěz P 2    

P18 vítěz P 3                - vítěz P 4    

P19 Starý Bydžov             - vítěz P 6    

P20 vítěz P 7                - vítěz P 8    

P21 vítěz P 9                - vítěz P10    

P22 vítěz P11                - Lhota p. L. A    

P23 vítěz P13                - vítěz P14    

P24 vítěz P15                - vítěz P16    

 

FK Nechanice 2011, z. s. – kolaudace hřiště: 

STK provedla 28. 7. 2020 kolaudaci nového hřiště vč. zázemí. Hřiště bylo 

shledáno kompletně způsobilé pro konání všech utkání pořádaných v rámci 

FAČR. Zároveň STK schválila organizační řád pořadatelské služby.   

 

Pravidla fotbalu platná od 1. 8. 2020 (změny a doplňky): 

STK žádá funkcionáře, hráče a rozhodčí aby se podrobně seznámili se změnami 

a doplňky pravidel fotbalu FIFA. Plné znění uvedeno na webu OFS.  

 

Soupisky starší žáci: 

STK žádá týmy Kunčice/RMSK N. Bydžov B a Malšova Lhota/Slavia HK B o 

zaslání soupisek A týmů (U15 hrajících divizní soutěž v rámci ŘKFČ) do 27. 

8. 2020.  

 

Prasek mladší žáci: 

STK žádá Jiskru Prasek o zaslání seznamů hráčů ml. žáků Prasek A a Prasek 

B pro podzimní část do 27. 8. 2020. Hráči uvedení na jednotlivých seznamech 

mohou startovat za mužstvo A nebo B dle seznamu. Pokud bude hráč neuvedený 

na seznamu startovat za A nebo B tým musí být dodatečně dopsán na seznam.   

 

NEPOLISY - omezení dopravy posláno rovněž kluby vč. mapky:  

Se začátkem soutěže připojujeme informace o dopravní uzavírce v obci 

Nepolisy. Silnice mezi Chlumcem nad Cidlinou a obcí Zadražany je uzavřena. 

Pro cestu do Nepolis od Hradce Králové je třeba před nadjezdem v Novém 

Městě odbočit vpravo směr Písek, dále Mlékosrby, Luková, Nepolisy, od 

Nového Bydžova je třeba v Zadražanech odbočit vlevo směr Luková a dále 



vpravo do Nepolis. Příjezd pro účastníky z Nymburska je možný od Lužce nad 

Cidlinou. Pokud pojedete na zápas autobusem, je nutno na křižovatce u 

Pohostinství v Nepolisech vyložit cestující, kteří dojdou ke hřišti cca 

200 metrů pěšky a autobus odstavit u rybníka na parkovišti P3 - viz mapka 

BUS. Pokud pojedete auty, hledejte parkování okolo prodejny, rybníka, P2, 

P3, případně v Zadražanech P1. Příjezd na hřiště v Nepolisech (a parkování 

v areálu) je možný pouze pro rozhodčí a delegáty zápasů, což je domluveno 

s pracovníky stavby a tichým souhlasem Policie ČR. Nejedná se však o 

oficiální povolení vjezdu do zákazu. Parkování před hřištěm není možné, 

je zde umístěn stavební materiál a technika. 

 

Příští schůze STK OFS se bude konat v pátek 21. 8. 2020 v 15 hodin v budově 

ČUS Habrmanova 192. (mt, ld)        


