
    
 

KOMUNIKÉ Č. 5/2015  ZE ZASEDÁNÍ 
VV OFS KLATOVY  z 5. 5. 2015 

 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Harmady, Vratislav Krulich, Petr Novák, Vladimír Peksa, 
Miroslav Šmrha a Václav Zahradník.  
Jednání dále přítomen sekretář svazu Miroslav Sedlmaier a místopředseda DK Jaroslav 
Červený.  
Omluven : František Kalista, (pracovní důvody), Miroslav Kořínek (zdravotní důvody) 

 

 
VV bere na vědomí : 

 zprávy předsedů komisí z průběhu jarní části soutěží. 
 zprávu TMK o účasti okr. výběru žáků v krajském finále U12. Účast v 

Rokycanech  na druhém turnaji  2014/15 . Okresní výběr  na turnaji dne 29.4. 
2015 okresních výběrů  v Rokycanech obhájil prvenství z minulého ročníku a  
zajistil si postup do národního finále, které se bude konat ve dnech 19. - 20.5. 
2015 v Praze.VV děkuje TMK a nominovaným hráčům a trenérům výběru za 
vzornou reprezentaci OFS. 

 změnu termínu losovacího aktivu P KFS  z původního termínu 2.7. na 25.6. 
2015 

 dotační dohodu FAČR s OFS Klatovy o dotaci z rozpočtu MŠMT na činnost OFS 
ve výši 150 000 Kč - předáno p. Hoškové ve spolupráci s předsedou VV  k 
dalšímu vyřízení 

 pozvánku na 17. řádnou VH FAČR která byla svolána na 5.6. 2015 do místa 
konání - hotel Clarion Congress, Praha 

 
VV rozhodl : 

 účasti okresního výběru „U12“ v národním finále které se koná ve dnech 19. - 
20.5. 2014 v Praze (místo bude upřesněno po obdržení propozic).   

 delegovat  na 17.VH FAČR  která se koná 5.6. 2015 předsedu svazu Jana 
Červeného 

 
VV projednal : 

 přípravu nového ročníku 2015/2016 .  
Podmínky účasti stejné jako v ročníku předcházejícím. Soutěže budou 
organizovány mimo kategorie dorostu pro všechny další věkové kategorie.  
Výše vkladu - pro soutěže dospělých stejná jak je uvedeno v RS 2014/2015  ,  
mládežnické týmy start novém soutěžním ročníku zdarma. 
Systém soutěží - u dospělých beze změn, u mládeže bude snaha rovněž podle  
počtu přihlášek stávající  organizaci  zachovat a to včetně soutěží přípravek.  
Kluby, které budou přihlašovat dorostenecké týmy, tyto přihlásí přihláškou  
která je k dispozici na web. stránkách KFS Plzeň, případně požádají o  
konzultaci -informace u sekretáře P KFS p. Kohouta. 
Přihlášky do soutěží 2015/2016 budou ke stažení společně se zveřejněnou 
termínovou listinou PODZIM 2015 na web. stránkách OFS nejpozději po schůzi 



STK 13. 5. 2015. Konečný termín zaslání přihlášek STK OFS Klatovy  je 
nejpozději do 15. 6. 2015, úhrada vkladů do 26.6.2015 , předložení dokladu o 
úhradě vkladů elektronickou poštou nejpozději do 30.6. 2015 
 

VV schválil: 
 objednávku na zabezpečení autobusu pro přepravu žáků okresního výběru 

U12  do Prahy a zpět na termín 19. - 20. 5. 2015  - zabezpečí sekretář svazu  
 termín losovacího aktivu na 2.7 2015 v 16:30 hodin  - v kavárně Hotelu Rozvoj 

v Klatovech. 
  

VV uložil: 
 sekretáři svazu zveřejnit přihlášky do nového soutěžního ročníku na web. 

stránkách OFS a TL PODZIM 2015 do 13. 5. 2014 
 členům VV zpracovat písemné připomínky z RS 2015/2016 které budou 

projednány na následující schůzi VV 2.6. 2015 
 
Příští schůze VV se koná 2. 6. 2015 v 18:00 hodin v místnosti sekretariátu PSS 
Klatovy. 
 

 
Výpis ze zápisu VV zpracoval: Sedlmaier Miroslav, sekretář OFS  

 
 

  
    
 
 


