
    
 

KOMUNIKÉ Č. 8/2014  ZE ZASEDÁNÍ  
VV OFS KLATOVY 4.10. 2014 

 
 
 
 

Přítomni: Jan Červený, Petr Novák, Miroslav Šmrha, Václav Zahradník a Vladimír Peksa .  

Omluveni: Miloš Hamady, František Kalista, Miroslav Kořínek,  Vratislav Krulich 

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) ):  Činnost komise , která se schází pravidelně 

v nadpoloviční většině , řídí v posledním měsíci z důvodu nepřítomnosti ze zdravotní 

předsedy DK Miroslava Kořínka její místopředseda Jaroslav Červený. Od zahájení 

podzimní části řešila DK  běžné přestupky u 26 (OP mužů – 8, III.třída – 9, IV.třída – 1, 

IV.třída 6 a v OP dorostu 2)  vyloučených hráčů .  

  STK (Václav Zahradník, místopředseda STK): STK zasedá od 5.8. pravidelně , docházka 

členů komise velmi dobrá. Soutěže probíhají bez závažnějších problémů. Z důvodu 

nezpůsobilosti hrací plochy byly odloženy 4 zápasy mužů. U třech z nich nedošlo 

k dohodě na jednotném náhradním termínu. Z tohoto důvodu nařídila STK k sehrání 

jednotný termín 26.9.2014. Na tomto termínu byl již dohodnut jeden odložený duel a i 

proto se k němu STK přiklonila, neboť byl pro kluby, které mají hráče v pracovním 

procesu, ve školách a na studiích přijatelnější jiný(středa) pracovní den. Mimo běžných 

drobných závad musela STK stejně jako tomu bylo v ročníku předešlém  upozornit kluby 

a rozhodčí na důsledné dodržování věkové hranice u mládežnických družstev dle SŘ a 

RS. K 4.10.2014  jsou odehrány všechny utkání dle rozlosování a STK má k dispozici 

všechny zápisy o utkání!  V OPD se množí nečistá hra a nesportovní chování hráčů. STK 

z tohoto důvodu žádá KR prostřednictvím VV o obsazování těchto utkání zkušenějšími 

rozhodčími tak, aby svojí autoritou a kvalitním řízením utkání přispěli k zlepšení stavu v 

OPD.  

 TMK (Václav zahradník, předseda komise) informoval VV o pozdním obdržením termínu 

(dříve se termíny TMK těchto turnajů dozvídaly v průběhu měsíce srpna)  nyní byl 

termín oznámen koncem září 26.9.Turnaj U-12 (Danone Cup) se koná za pořadatelství  

OFS Plzeň jih dne 15.10. od 09:00 hodin na hřišti v Nepomuku.   

 



 Schvaluje 

   na  návrh TMK   účast okresního výběru U 12  na podzimním turnaji krajského kola 

Danone Cup 2014-2015 , který se koná 15.10. 2014 v Nepomuku. Cesta bude vykonána 

vlastními dopravními prostředky členů TMK , kterým následně po předložení vyúčtování 

bude poskytnuta náhrada na ujeté km dle Směrnic k proplácení náhrad OFS Klatovy  

 Zdůvodněný požadavek  STK  o delegování zkušených rozhodčích na  utkání  OP dorostu 

a žádá KR od nejbližšího kola o  realizaci  tohoto požadavku  

 

VV ukládá 

v souvislosti s blížícím se stanoveným termínem 31. 10. 2014, jako nejpozdějším datem  

pro čerpání dotace na činnost fotbalových klubů a oddílů v  působnosti OFS Klatovy 

těm klubům, které ještě tak neučinily na základě již dříve jim zaslaných pokynů p. 

Hoškovou (PSS Klatovy) k způsobu čerpání této dotace, aby  co nejdříve doručily 

doklady k proplacení na PSS Klatovy.  

 

VV vyhlašuje                   

za účelem stanovení žebříčku OFS Klatovy a následnému zpracování návrhů pro 

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

rok 2014 anketu k vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, rozhodčích a trenérů za rok 

2014. Tiskopisy s průvodním dopisem byly zveřejněny na web. Stránkách OFS.. VV 

vyzývá kluby o spolupráci v souladu se závěry VH OFS o zaslání svých návrhů do 

stanoveného termínu  3.11.2014.  

 

VV rozhodl 

  Podle Stanov FAČR  , článku 23, odst. 6 o svolání řádné Valné hromady (hodnotící VH), 

která se uskuteční v sobotu 14. 2. 2015 od 09:00 hodin v hotelu Rozvoj  

 
 
 

Příští schůze VV se koná v úterý 4. 11. 2014 v 18:00 hodin v Klatovech. 
 
 

http://nv.fotbal.cz/assets/Informace_klub_m_k___erp_n__dotace_na__2014.doc
http://nv.fotbal.cz/assets/Rozd_len__p__sp_vk__na_ml_de___ro_._2013_2014.pdf
http://nv.fotbal.cz/assets/Nejlep___sportovci_2014__fotbal.doc.doc

