
    
 

KOMUNIKÉ Č. 7/2014  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY 5.8 2014 

 
 
 

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

Novák, Miroslav Šmrha, Václav Zahradník  . Jednání byl přítomen sekretář svazu Miroslav Sedlmaier. 

 

VV bere na vědomí:  
 

 Došlou poštu 

 Zprávu předsedu STK p. Krulicha o připravenosti nového soutěžního ročníku 2014/2015. 

Komise  schválila předložené změny termínů a začátků utkání zaslaných kluby hlášenkami 

do 28.7.2015. Schválila předložené soupisky  a smlouvy o sdružených startech doplněné o 

seznamy hráčů  (viz zápis ze schůze STK z 5.8.) . Soupisky do stanoveného termínu 

nepředložily FJ SRK Železná Ruda a FK Svéradice . Mimo OP mužů budou nově vyplňovány i 

zápisy z utkání III.třídy na počítači nebo psacím stroji. Závěr: soutěže roč. 2014/15 který 

bude zahájen 12.kolem OPM,III. a IV.tř.sk.A jsou připraveny . 

 Rozhodnutí STK  o vyloučení družstva dorostu IFA Bohemia SK z OP dorostu roč. 

2014/15 ze soutěže z důvodu nesplnění povinností uložených v Zápise STK č. 1/2014-

15 z 8.7.2014 a uložení pokuty  dle RS IFA Bohemia SK. 

 Zprávu  předsedy KR p. Harmadym  o průběhu předsezónního semináře rozhodčích,  který  

se konal za velmi dobré účasti  rozhodčích všech soutěží 1.8. 2014 v Klatovech.  

 Připomínky  na semináři rozhodčích zazněly ve věci obsahu hlášení výsledků  mistrovských 

utkání, které budou provádět ze souladu s rozhodnutím VV a  RS 2014/2015  v tomto 

ročníku  delegovaní rozhodčí (při neúčasti rozhodčího tuto povinnost plní pořádající klub).  

Konečné rozhodnutí VV : hlášení výsledků bude rozhodčími prováděno v plném rozsahu 

znění RS čl. 8 (str.62)  HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ !!!! 

 Informaci sekretáře o úhradě pohledávek OFS za kluby za období I. pololetí 2014. Všechny 

kluby uhradily zúčtované částky v plném rozsahu a řádně doložily doklady o provedené  

platbě v evidované  výši. 

 Informaci předsedy KM p. Zahradníka o stavu přípravy rozlosování soutěží mladších a 

starších přípravek . Poslední termín pro kluby k případnému dodatečnému přihlášení do 

těchto soutěží je 8.8. 2014.  

VV provedl 
 

  podrobné zhodnocení průběhu letního aktivu zástupců klubů spojené s vyhodnocením roč. 

2013/2014 a rozlosováním nového soutěžního ročníku 2014/2015. Po zvážení okolností 



důvodu neúčasti pověřeného zástupce klubu  z důvodu náhlého úmrtí v rodině  rozhodl 

upustit mimořádně o neudělení pokuty SKP Okula Nýrsko.   

 

VV rozhodl 
 
 

o úhradě došlé faktury od dodavatele Nakladatelství Olympia s.r.o. za tisk RS 2014/2015  ve 

výši 16.567 Kč 
 

 

VV schválil:  
 

 Postup STK ve věci povolení farmy pro soutěžní ročník 2014/2015 mezi vysílajícím klubem 

Sokolem Běšiny a přijímacím klubem Sokolem Týnec.  Vzhledem k tomu, že se jedná 

o farmy zřízené mezi kluby – účastníky okresních soutěží podléhá oproti směrnici P 

KFS schválení do kompetence OFS Klatovy 

 Na návrh KR listinu rozhodčích k řízení okresních soutěží pro soutěžní období 

podzim 2014 

  
 

Příští schůze VV se koná v úterý 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v Klatovech. 
 
 


