
 

KOMUNIKÉ Č. 5/2014  ZE ZASEDÁNÍ VV OFS  KLATOVY 
z 10.6. 2014 

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

Novák, Vladimír Peksa, Miroslav Šmrha, Václav Zahradník  (100%) 

Předseda RK OFS:   Václav Kopřiva;   sekretář svazu M.Sedlmaier. 

 

VV bere na vědomí :  
 

 Zprávu  revizní komise OFS ,  kterou přednesl její předseda Václav Kopřiva.   

 

 zprávy předsedů komisí  z průběhu jarní části soutěží.  

 Zprávu předsedy TMK  KM p. Zahradníka doplněnou informací ze závěrečných  turnajů ml. a st. 

přípravek které  proběhly na hřištích v Měčíně a v Lubech.  Vítězové – ml. přípravky FK 

Nepomuk (bez práva postupu do kraj. finále) , st. přípravky SK Klatovy 1898  . Oba vítězné 

kolektivy pověřeny STK reprezentací OFS v krajském finále .Turnaje byly velmi dobře 

organizované  a měly velmi dobrou úroveň. 

  
 Informace TMK o účasti  okresních výběrů žáků:  

- U 13 na jarním turnaji  Talent Cup dne 34.6. 2014 ve Stříbře.  Výběr OFS Klatovy  tento 

turnaj vyhrál a při součtu obou turnajů(podzim-jaro)  se   umístil výběr OFS Klatovy celkově  

na 2. místě. 

- U 12 na republikovém finále  Danone Cup v Roudnici  jde ve dvoudenním zápolení 

s nejlepšími týmy z krajských kol  ČR získal velmi pěkné 4. místo. 

Předseda OFS Jan červený v této souvislosti poděkoval všem hráčům , trenérům a 

funkcionářům za dosažené výsledky a  příkladnou reprezentaci svazu. 

 
 informace z průběhu VH FAČR místopředsedy VV Františka Kalisty , který  se jako delegát za 

OFS  této VH v Praze zúčastnil. 
 

 
VV rozhodl : 
 

 
 Vrátit částku 3000 Kč TJ Kašperské Hory, kterou tuto klub uhradil před zahájením roč. 

2013/2014 za nečinnou mládež. Důvodem vrácení je, že TJ K. Hory v tomto soutěžním ročníku 

vytvořil sdružený tým se S. Stachy.  

 
 Zrušit v novém soutěžním ročníku 2014/2015 poplatek který kluby hradily za nečinnost 

mládežnického týmu.  

 
 Změnit způsob hlášení výsledků soutěžních utkání. Od  podzim ní části ročníku 2014/2015 ve 

všech kategoriích řízených STK OVFS Klatovy budou mít za povinnost hlášení těchto výsledků i 

požadovaných údajů z utkání delegovaní rozhodčí. Při nedostavení rozhodčích (řízení 

rozhodčím laikem) tuto povinnost bude plnit pořádající (domácí) klub.  

 
VV od nového ročníku 2014/2015 umožnuje   v okresních soutěžích: 
 

 zřízení  farem , obdobně jak je to již aplikováno v krajských soutěžích.  

http://nv.fotbal.cz/assets/STK_Farmy_-_A.doc


 
 Junior starty a střídavé starty talentovaných hráčů  (střídavé starty ve smyslu   

Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015)   

 
VV projednal :  
 

 VV projednal  návrhy k úpravě rozpisu soutěží  roč. 2014/2015  které budou rozpracovány 

předsedou  STK a  předány sekretáři OFS k doplnění (úpravě ) nového RS. 

 

 Stav přípravy a organizační  losovacího aktivu roč.2014/15, vyhodnocení ročníku 2013/2014 a  

v této souvislosti stanovil úkoly jednotlivým členům VV a sekretáři  

  
VV schválil :  
 

 ocenění funkcionářů – jubilantů na letním losovacím aktivu 1.7.2014. Pozvánky oceněným zašle 

sekretář svazu.  

 
 

 
Příští schůze VV  se koná   po skončení LA  1. 7. 2013  v 18:00 hodin v Klatovech. 

    
 
 
 

http://www.fotbal.cz/img/cmfs/komise/legislativa/smernice_stridavy_start_100614.docx

