
              OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY 
 

Denisova  93/I , 339 01  Klatovy 

 
V Klatovech                                    

Dne: 15.5.2014                                   
 

Věc : Nominace do výběru OFS  Klatovy  , na finálový turnaj   - ročník narození 2002 a mladší  -  

DANONE 2014 – Republikové finále ( ČECHY ) 

Datum : 20. - 21.5.2014  -  úterý - středa.    

Místo konání : stadion   FK  Roudnice nad labem  - určené  KM FAČR  
 

Trenérsko metodická komise provedla nominaci hráčů na finálový turnaj výběrů OFS v rámci republikového finále - 

ČECHY     -  DANONE  Cup  2013-14   účast maximálně 14 hráčů 

NN  OO  MM  II  NN  AA  CC  EE    
 

TJ Sušice: POTUŽÁK Pavel, POTUŽÁK Martin 

TJ Sokol Měčín: MUKNŠNÁBL  Filip 

FK  Dukla Janovice: BASTL Adam,   

SK  Klatovy 1898 : SOJKA Alexander, JÍLEK  Petr, MAREK  Lukáš, JANDA  Josef, JIŘÍK  Michal  

Start VD Luby  :    HAIS  Daniel, MALÁT  Sebastian  

FK Horažďovice :  KRÁL  Luboš,  STULÍK  Tomáš  

TJ Sokol Nalžovské Hory :  KIRPAL  Jakub  

 

Náhradníci :   
FK  Dukla  Janovice : KEŘLÍk  Aleš, SK Bolešina : MATOUŠEK  Tomáš,   

 budou  povolání v  případě  omluvení  se  nominovaných  hráčů :  
 

Trenéři :  FREMUT  Ludvík, HRUBEC  Pavel     
Vedoucí : ZAHRADNÍK  Václav      

Vybavení : chrániče holení,kopačky ,hygienické potřeby , brankáři kompletní výstroj + kapesné dle uvážení rodičů 

registrační průkaz - NEZAPOMENOUT - originál bílou registračku mateřského oddílu + kartičku zdravotní pojišťovny 

 

Sekretáři klubů(oddílů) , kteří mají v této nominaci své hráče , zajistí předání všech informací těmto hráčům.  

Rodiče hráčů prosíme o zajištění dopravy na jediné nástupní místo, odkud bude provedena společná doprava na místo 

konání  turnaje v Roudnici nad Labem.Sraz všech hráčů na nástupním místě je minimálně 15 minut  před odjezdem 

autobusu.  Autobus pojede po této trase : 

  6:00 -  Klatovy, parkoviště u hřiště SK Klatovy 1898 – na Rozvoji   

 10:00 – 10:30 -  Roudnice nad  Labem – příjezd na místo konání turnaje 

 11:00 -  ubytování a oběd , porada vedení + organizační věci     

 13:50 -  předpokládané  zahájení 1. zápasu výběru na turnaji  ( OFS Karlovy Vary  - OFS Klatovy )    

 12:40 – 21.5.2014- předpokládané ukončení turnaje a následuje oběd, poté cesta zpět  

   

Tato nominace je závazná. V případě omluvení se hráčů z důvodu nemoci , je nutné toto okamžitě oznámit vedoucímu výběru 

p.Zahradníkovi – tel. 724785372  (volat  kdykoliv ) nebo sekretáři OFS p.Sedlmaierovi - tel. 602 185 732, e- mail: 

fotbal@sumavanet.cz  nebo fotbalsvaz.kt@seznam.cz . Poté bude provedena donominace z náhradníků. V tomto případě bude 

TMK požadovat potvrzení od lékaře. 

Neomluvená účast bude předána k projednání DK ,mateřský oddíl se v tomto případě vystavuje finanční pokutě 500,- Kč 

(za neúčast každého hráče ) dle RS – čl.21/11/40 

 

 

Červený Jan   v.r.                                                                                                      Zahradník Václav   v.r.  

Předseda OFS  Klatovy                                                                                            Předseda TMK  - OFS Klatovy 

 Sedlmaier  Miroslav  v.r.    

                                                         Sekretář OFS  Klatovy    
 

 

mailto:fotbalsvaz.kt@seznam.cz

