
    
 

KOMUNIKÉ Č. 4/2015  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY  z 8.4.2015 

 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Harmady, František Kalista, Miroslav Kořínek,  Vratislav Krulich, 

Vladimír Peksa, Miroslav Šmrha a  Václav Zahradník.  

Jednání byl přítomen sekretář svazu Miroslav Sedlmaier a místopředseda DK Jaroslav 

Červený.  

Omluven : Petr Novák, (pracovní důvody) 

 

 
 
VV bere na vědomí :  
 

 Došlou poštu  
 

 Zprávy předsedů komisí  
 

 zprávu předsedy TMK o zabezpečení okresních výběrů v soutěžním období jaro 2015. 

TMK uspořádá pátek  17.4. od 19:00 hodin v Klatovech setkání s trenéry mladších a 

starších přípravek - účastníky turnajů v průběhu jarní části roč. 2014/15. Při této 

příležitosti proběhne schůze TMK se zaměřením na činnost  okr. žákovských výběrů v 

jarní části a jejich účasti v  krajském finále . 

VV provedl    
z evidovaných došlých žádostí od TJ Sušice, SK Bolešiny, Startu Luby a TJ Žihobce o 
zařazení do investičního projektu FAČR za pomoci MŠMT  akce Zelený trávník 2015  
výběr z těchto kandidátů.  

 

VV rozhodl  

doporučit zařazení do investičního projektu akce Zelený trávník 2015 P KFS   

jako kandidáta za OFS Klatovy žádost předloženou společně s požadovanou 

dokumentací TJ Sušice.  

 

VV projednal   

předložený návrh sportovně technické komise ve věci uspořádání okresních soutěží 

mládeže v novém soutěžním ročníku.  Vzhledem k novému informačnímu systému 

(IS) FAČR  bude možné uspořádat okresní soutěže v mládežnicích kategoriích podle 

SŘ  pro věkové kategorie mladších žáků, starších žáků a přípravek dle SŘ a PF.  

 

 



VV upozorňuje kluby, 

na to, že v rámci OFS Klatovy nebude pořádána v ročníku 2015/16 soutěž pro 

věkovou kategorii dorostu.  

Kluby,  které mají zájem o účast svých dorosteneckých týmů v soutěžním ročníku 

2015/16 , budou mít možnost  účasti  v soutěži organizovanou Plzeňským krajských 

fotbalovým svazem . 

Výkonný výbor  
ukládá KR, aby vyžadovali u  delegovaných rozhodčích  jejich povinnost  informovat  
řídící STK  prostřednictvím zápisů o utkání  v případě, že při soutěžním utkání   není 
hlavní pořadatel označen výstražnou vestou s nápisem HLAVNÍ POŘADATEL  . Tuto 
vestu obdržel každý klub prostřednictvím svého delegáta na VH OFS Klatovy  dne 
12.února 2015 . Klub SRK Železná Ruda, který se VH dne 12.února nezúčastnil má 
možnost si  tuto vestu odebrat na sekretariátu OFS (PSS Klatovy) Denisova 93/I 
v době přítomnosti sekretáře vždy v úterý v době od 10:00-18:00 hodin. 
 
 

 
Výpis ze zápisu VV zpracoval : Sedlmaier Miroslav, sekretář OFS  

 
 

Příští schůze VV  se koná   5. 5. 2015  v 18:00 hodin v místnosti sekretariátu PSS  
Klatovy.  

    
 
 


