
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY 
 

Denisova  93/I , 339 01  Klatovy 

 
V Klatovech                                    

Dne : 17.9.2013                                   

 

Věc : Výběrový sraz - utkání v rámci tréninku - před 1.krajským turnajem  výběrů  

       OFS – DANONE 2013 – 2014 

 

 

Hráči na výběru OFS Klatovy -  TJ  Sušice              ročník 2002 a mladší 

     

Datum :      23.9.2013       16:30 hod.       Pondělí               

Místo konání : stadion  TJ  Sušice, Volšovská 42 

       

Trenérsko metodická komise pořádá výběrový sraz hráčů ročník 2002 a mladší  pro výběr OFS na meziokresní soutěže 

v rámci PKFS     -  DANONE  Cup  2013 - 2014    

 

P o z v á n k a  
 

TMK zve talentované hráče ročníku 2002  a mladší na výběrový sraz na stadion TJ  Sušice, Volšovská 42, kde bude 

provedeno modelové utkání zúčastněných hráčů proti TJ Sušice – ročník 2002.  

Trenéry oddílů v působnosti OFS Klatovy, kteří mají ve svém kádru talentované hráče tohoto ročníku prosíme o 

doporučení těmto hráčům, aby se výběrového srazu zúčastnili. Případně se mohou tohoto výběrového srazu také 

zúčastnit spolu se svými  svěřenci. Hráči, kteří se tohoto srazu účastní se budou hlásit u některého z uvedených trenérů 

 

Trenéři  na výběrovém srazu:  Bejvl , Hrubec , Fremut         

Vedoucí výběru OFS Klatovy:   Zahradník Václav, Novák Petr      

Vybavení :  vybavení pro trénink - chrániče holení,kopačky ,hygienické potřeby , brankáři  kompletní výstroj 

    

 

Po srazu , bude následující den provedena nominace hráčů do výběru  U - 12 OFS Klatovy  

na  1.turnaj Danone, který se koná 1.10.2013 od 9:00 hod na hřišti TJ Sušice. 

    

     

Sekretáři klubů (oddílů) , předají tuto pozvánku trenérům, kteří trénují hráče ročníku 2002 a mladší.  

 

Rodiče hráčů prosíme o zajištění dopravy na místo konání výběrového srazu v Klatovech. 

 

Sraz všech , kteří se zúčastní výběrového srazu  je  na hřišti  TJ Sušice, Volšovská 42   v  16:00 hod. 

   

    

 

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

Předseda OFS  Klatovy                                                                                            Předseda TMK - OFS Klatovy 

                        

 

 Sedlmaier  Miroslav  v.r.    

                                                         Sekretář OFS  Klatovy    

 


