
 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY 
 

Denisova  93/I , 339 01  Klatovy 

 
V Klatovech                                    

Dne: 9.10.2014                                   

Věc : Nominace do výběru OFS  Klatovy  , na 1.krajský finálový turnaj výběrů OFS v rámci PKFS 

- ročník narození 2003 a mladší  - bývalý DANONE  Cup  2014-15  

     

Datum : 15.10.2014  - 9:00 hod    - Středa.    

Místo konání : stadion   FK Nepomuk - určené  KM PKFS  

 

Trenérsko metodická komise provedla nominaci hráčů na 1.krajský finálový turnaj  výběrů OFS v rámci meziokresní 

soutěže v PKFS     -  bývalý DANONE  Cup  2014-15    

NN  OO  MM  II  NN  AA  CC  EE    
 

TJ  Sušice : PAPEŽ  Jakub, HARANT  Karel, KOLAŘÍK  Lukáš, MIČKA Ondřej 

SKP  Okula Nýrsko : IRLBEK  Filip 

SK  Klatovy 1898 : SOJKA  Alexander, JÁNSKÝ  Tomáš, KOVÁŘÍK  Karel, FIALA  Jakub, ŠEDIVEC  Martin  

Start  Luby  :   HAIS  Daniel,  DOUBEK  Martin  

So Nalžovské Hory :  KUTKA  Marek, ŘÍHA  Petr  

FK Horažďovice :  FALTYS  Adam  
 

Náhradníci :   budou  povolání v  případě  omluvení  se  nominovaných  hráčů :   
 

Trenéři :  JURAŠI Josef, HRUBEC  Pavel     
Vedoucí : NOVÁK  Petr      

Vybavení : chrániče holení,kopačky ,hygienické potřeby , brankáři kompletní výstroj  

registrační průkaz - NEZAPOMENOUT - originál bílou registračku mateřského oddílu 
 

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

 

Rodiče hráčů prosíme o zajištění dopravy na místo konání  turnaje v Nepomuku.  

Sraz všech hráčů je v 8:00 hodin na hřišti.Doprava na turnaj je individuální – domluvte se na společné cestě jedním 

autem z oddílu. Vedoucímu p.Novákovi - poté budou nahlášeny údaje o řidičích a vozidlech a společná cesta hráčů na 

turnaj a zpět bude dle vyplněných tiskopisů a po schválení proplacena OFS Klatovy. 

 

Předpokládaný průběh :  

  9:00 zahájení turnaje      

  9:00 předpokládané zahájení 1. zápasu výběru na turnaji      

13:30 předpokládané zahájení posledního 6. zápasu výběru na turnaji    

   

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

p.Sedlmaierovi - tel. 602 185 732, e- mail: fotbal@sumavanet.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                                                                                                         Zahradník Václav   v.r.  

Předseda OFS  Klatovy                                                                                            Předseda TMK  - OFS Klatovy 

 Sedlmaier  Miroslav  v.r.    

                                                         Sekretář OFS  Klatovy    
 

 


