
    
 

KOMUNIKÉ Č. 9/2014  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY 4.11 2014 

 
 
 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Hamady, František Kalista, Vratislav Krulich, Petr Novák, a Vladimír 

Peksa .  

Omluveni: Miroslav Šmrha, Václav Zahradník Miroslav Kořínek 

Dále byli jednání přítomni: Jaroslav Červený (místopředseda DK) a sekretář svazu Miroslav Sedlmaier. 

 

 

VV bere na vědomí:  
 

 Došlou poštu 

 Průběžné zprávy z jednání komisí  

 DK (Jaroslav Červený místopředseda DK) : po odehrání posledního podzimního kola ve 

všech soutěžích řízených OFS Klatovy má DK vyřízené všechny resty. Celkově na 

podzimní část musela řešit 75 přestupků po udělení ČK . DK n průběhu podzimu řešila 

jednu inzultaci rozhodčího za kterou potrestala hráče So Vrhaveč zákazem zastavení 

činnosti na 12 měsíců nepodmíněn.  Nejvyšší trest zastavení závodní činnosti na 24 

měsíců uložila hráči FK Budětice 2014 za zvlášť zákeřný faul po kterém faulovaný hráč 

zápas nedohrál. Účast členů mimo nemocného předsedy komise Miroslava Kořínka 

v průběhu podzimu velmi dobrá. Případná neúčast byla řádně omluvena a zdůvodněna. 

  STK (Vratislav Krulich, předseda komise). Všechny zápasy dle rozlosování v průběhu 

podzimní části byly mi třech kontumačních výsledků (2x pro nedostavení k utkání, 1x za 

neoprávněný start byly odehrány. Podzimní část soutěží uzavře STK pro chybějících šest 

zápisů z utkání uzavřena na příští schůzi  včetně konečných tabulek po podzimní části 

2014. Závěrečnou zprávu STK podá předseda komise na schůzi VV 2.12. 2014. 

 KR  (Miloš Harmady) . Komise rozhodčích se scházela v druhé polovině roku 2014 podle 

plánu. Na poslední schůzi  v měsíci listopadu (termín oznámí předseda KR sekretáři OFS) 

bude řešit bude  komise  řešit nedostatky rozhodčích v závěrečných dvou podzimních 

kolech.  KR stanovila termín zimního doškolovacího semináře  

 TMK (Petr Novák, člen komise) Pan Novák byl ve funkci vedoucího výběru OFS Klatovy 

na podzimním turnaji okresních výběrů U-12 (Danone Cup) který proběhl  dne 15.10. 

2014 na hřišti v Nepomuku podal informaci z jeho průběhu. OFS Klatovy se umístil se 

ziskem 10 bodů a skóre 16:5 na 3. místě.  

 Informace :  

- Pana Kalisty (místopředseda VV) – v zimním období proběhne diskuze mezi KFS a OFS 

ve věci dalšího uspořádání mládežnických soutěží v rámci kraje 



- Pana Sedlmaiera (sekretář) - vyhodnocení střídavých startů 1.7.– 6.10.2014 a 

informaci o průběhu hlášení výsledků rozhodčími ze soutěžních utkání - podzim 2014  

 Schvaluje 

     Termínovou listinu OFS  Klatovy JARO 2015 . Tato TL bude zveřejněna na web.  

stránkách OFS a bude součástí Zpravodaje č. 3 , který bude vydán po uzavření soutěží 

PODZIM 2014.   

 Termín závěrečného zasedání VV OFS Klatovy rozšířené o členy všech svazových komisí. 

Toto zasedání se koná v úterý 2. prosince 2014 od 17.00 proběhne pravidelná schůze 

VV a od 18:00 hod pak společné zasedání VV a komisí. 

 

VV ukládá 

Sekretáři OFS zpracovat harmonogram přípravy řádné VH OFS Klatovy 14.2 2015 

v Klatovech a tento předložit VV dne 2.12 2014.  

 

VV projednal                    

návrhy na vyhodnocení neúspěšnějších jednotlivců (hráčů), kolektivů, rozhodčích a trenérů PSS 

za rok 2014 : 

Nejlepší hráč:  kategorie žáků – Michal Krouský ;  kategorie dorostu – Ondřej Skrbek,  kategorie   

mužů Karel Gill (všichni TJ Sušice) 

Nejlepší trenér mládeže: Pavel Hrubec (TJ Sušice) 

Neúspěšnější rozhodčí: Zuzana Špindlerová (Bezděkov) 

Nejlepší kolektivy: SK Klatovy 1898 (žáci), Sokol Mochtín (dorost) 

 

VV rozhodl 

  O zakoupení z prostředků OFS rozlišovacích vest pro kluby s nápisem HLAVNÍ 

POŘADATEL za účelem rozlišení hlavních pořadatelů při všech soutěžních utkáních 

pořádaných OFS Klatovy.  Pověřil zabezpečení splnění tohoto úkolu pana Jana 

Červeného a pana Vladimíra Peksu. 

 

Příští schůze VV se koná v úterý 2. 12. 2014 v 17:00 hodin v salonku motorestu U Hrachů  
v Soběticích.  

 


