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OKRESNÍ FOTBALOVÝ  SVAZ    KLATOVY 
 

Denisova 93/I , 339 01   Klatovy 
 

Tel. 602 185 732; e – mail : fotbal@sumavanet.cz 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ZZ  jjeeddnnáánníí  SSTTKK  zzee  ddnnee    3300..1100..  22001133 

Přítomni:,  Krulich Vratislav, Zahradník Václav, Janda Karel,  Marek Vojta, Peksa Vladimír, Pacner    
Jindřich, Štraser  Václav. Účast : 100 %  
 

   
 

 

 

 

STK  schvaluje  
 

  výsledky 10. kola komplet mimo utkání OPM Bolešiny – Nezamyslice a IV.tř.sk,.B Hrádek B 
– Sušice C  a dodatečně  schvaluje utkání 9.kola  OP Švihov – Luby B a IV.tř. sk. A  Křenice – 
Měčín B.  
 

  schvaluje turnaje  starších přípravek 8.kola   hrané ve dnech 26. a 27.10.2013 a dodatečně 
turnaj č.25 (7.kolo) pořadatel TJ Sokol Kolinec.  

 
          STK vyhlašuje kontumační výsledek 

z utkání 10. kola OPD Janovice – Hrádek a tři body ve prospěch D. Janovice: Důvod: utkání 
nebylo dohráno pro malý počet hráčů hostů. Výsledek 5:0 dosažený na hřišti se ponechává 
v platnosti.  
 
  

STK  bere na vědomí 
 
 

 

  Vyjádření SK Strážov k účasti klubového družstva SP , které se dostavilo dle původního 
rozlosování uvedeného na web. stránkách OFS a v RS 2013/14  dne 27.10.2013 k turnaji 
starších přípravek pořádaného  FK Horažďovice .  
 Omluvu sekretáře SK Bolešiny pana V. Simbartla na jednání komise a zároveň jmenovaného 
předvolává do schůze komise která se koná 5.11. 2013 od 17:30 hodin. 
 Doplnění seznamu o zdravotní způsobilosti ml.žáků Tatranu Dlouhá Ves 
 

 

STK uděluje pokutu  :  
 

Velhartice ve výši   100 Kč * - RMS  čl.21/11/30  
  Důvod:   chybné  vyplnění zápisu z  utkání    10.kola III.třídy 
 

Měcholupy ve výši   100 Kč * - RMS  čl.21/11/23  
  Důvod:  pozdní hlášení výsledku utkání 10.kola III.třídy 
 

Janovice ve výši  100 Kč * - RMS  čl.21/11/23  
    Důvod:  nehlášení výsledku 10.kola OPD 

 

Hrádek ve výši   500 Kč * - RMS  čl.21/11/2  
    Důvod: nedohrané utkání 10. kola OPD 
 

Železná Ruda ve výši   50 Kč * - RMS  čl.21/11/30  
    Důvod: chybné  vyplnění zápisu z  utkání    10.kola OPD 
 

         *Úhrada pokuty bude od klubu vyžadována v hromadném vyúčtování pohledávek za II. pololetí 2013. 
 

 

 
 
 

 
 

ČČ.č 
 

 

 

 

ÚÚÚŘŘŘEEEDDDNNNÍÍÍ      ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA      OOOFFFSSS   KKKLLLAAATTTOOOVVVYYY

      
ččíísslloo    1144//1133--1144    

  zz      3300..  1100..  22001133  

  

  



Okresní  fotbalový svaz Klatovy  ; tel: 602185732;  e-mail: fotbal@sumavanet.cz                               Stránka 2 
 

 
 

ZZ  jjeeddnnáánníí  DDKK    zzee  ddnnee  3300..  1100..    22001133 

Přítomni:, Kořínek Miroslav, Červený Jaroslav, Cihlář Jaroslav,  Veselý Evžen,  Friš Oldřich. 
Účast : 100 % 
 
  

 
 

 

1. DK   t r e s t á : 
 

 zastavením činnosti nepodmíněně  od   30.10. 2013 :    
 

OPM   - Mundl Karel  (Sokol Vrhaveč)   2  utkání  

IV. třída sk. B – Kišš Filip  (Start H.M.Boží) 2  utkání 
 

 zastavením činnosti podmíněně  do  31. 5. 2014 :    
 

III. třída  - Frous Michal ( Sokol Týnec)   1 utkání  

IV. třída sk. A – Toman Jindřich (SKP Okula Nýrsko B)  1  utkání 

 
 

 

ZZ  VVÝÝKKOONNNNÉÉHHOO  VVÝÝBBOORRUU  OOFFSS    KKLLAATTOOVVYY   

 
  

 
 

Požadavek na nahlášení nejúspěšnějších hráčů, trenérů, rozhodčích a fotbalových   

kolektivů za rok 2013 

 

Výkonný výbor OFS Klatovy tak jako každoročně připravuje sestavení žebříčku nejlepších hráčů , 

kolektivů a trenérů v kategoriích žáků, dorostu a mužů  a  rozhodčích za rok 2013. 

Na základě  návrhů zaslaných kluby sestaví VV na návrh  STK,TMK a KR žebříček  a tento bude 

zveřejněn na webových stránkách OFS Klatovy. 

Z takto stanoveného pořadí bude VV vycházet  při nahlašování návrhů  pro Výkonný výbor PSS 

Klatovy , který připravuje ve spolupráci S ČOK, CZ, DECARO RMG s.r.o., městem Klatovy a  redakcí 

Klatovského deníku tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích a 

sportovních kolektivů okresu Klatovy za rok 2013. Vyhlášení bude opět rozšířeno  i o sportovce z 

jiných zájmových sdružení, vyhlašovat se tedy budou nejlepší sportovci okresu Klatovy. 

Výkonný výbor OFS Klatovy  se obrací na všechny fotbalové kluby s žádostí, aby k této akci 

přistoupily s plnou zodpovědností . 

Návrhy mohou podávat k sestavování žebříčku ve výše uvedených kategoriích  kluby rovněž i na 

ostatní hráče a kolektivy které hrají za jiné kluby v působnosti OFS Klatovy s tím, že jejich 

výkonnost je na takové úrovni, že si zařazení do připraveného žebříčku zaslouží.  

Vaše návrhy zasílejte na uvedenou adresu OFS Klatovy nebo e-mailem a to vzhledem k uzávěrce 

PSS Klatovy  

nejpozději do 11.11.2013 na  tiskopise zveřejněném v části ÚZ .  

Návrhy předložte  pro dané  kategorie s uvedením osobních údajů (jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, telefonické spojení, zaměstnání-studium), výkonnostních údajů (přehled 

umístění  v mistrovských soutěžích , zařazení od výběrů okresu, kraje,  a v případě kolektivu 

jméno  trenéra). 

 Věříme, že budete mít zájem prezentovat touto formou úspěchy svých hráčů  a družstev  a 

požadované údaje v daném termínu sdělíte dle těchto pokynů. 
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ZZee    sseekkrreettaarriiááttuu   

 
  

 
 

 Odběr členských karet 
 

Ve stanoveném termínu do 30.10. 2013 neprovedly odběr členských karet FAČR tyto 
kluby :  
FJ SRK Ž. Ruda, FK Budětice, FK Horažďovice, SKP O.Nýrsko, TJ Bezděkov, TJ Milčice, TJ So 
Dlažov, TJ So Hartmanice, TJ So Myslív, TJ So Pačejov, TJ Sv. Hrádek, TJ Žichovice, TJ So 
Běšiny, TJ So Plánice. 
Nevyzvednuté  karty  do tohoto termínu budou zaslány zpět na FAČR. 
  
   

V Klatovech  dne 30. 10 . 2013 
Zapsal  : Miroslav Sedlmaier, sekretář OFS 

 
Vratislav  Krulich  v.r. Miroslav Kořínek  v.r.  Jan  Červený  v.r. 
předseda STK OFS Klatovy předseda DK  OFS Klatovy předseda  VV  OFS Klatovy  

 


