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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    55..1111..  22001133 

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

   
 

 

 

 

STK  schvaluje  
 

   výsledky 11. kola mužů , OPD , OPMŽ a 1.kola OPŽ komplet a dodatečně  utkání OPM 
Bolešiny – Nezamyslice a IV.tř.sk,.B Hrádek B – Sušice C    

 

  dodatečně  6. kolo turnaje ml. přípravek turnaj č. 17 pořadatel Sokol Kolinec  
 

   konečné tabulky po podzimní části soutěžního ročníku 2013/2014 mužů, dorostu a žáků   
 
  

STK  bere na vědomí 
 
 

 

  zdůvodnění Sokola Měčín pozdního příjezdu k utkání 11.kola IV.tř. sk.A Měcholupy B – 
Měčín B a  následného opožděného zahájení  tohoto duelu.  
 

 doplněnou soupisku SKP O. Nýrsko (muži) o  hráče Jiřího Moravce  schválenou  STK P KFS  . 
 
 

 

STK uděluje pokutu  :  
 

Haas Chanovice ve výši   100 Kč * - RMS  čl.21/11/30  
  Důvod:   chybné  vyplnění zápisu z  utkání    11.kola OPM  

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

Sokol  Myslív ve výši  100 Kč * - RMS  čl.21/11/30  
    Důvod:  chybné vyplnění zápisu z utkání 11. kola IV. třídy sk.B 

 

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

 
 

ZZ  jjeeddnnáánníí  DDKK    zzee  ddnnee  55..  1111..    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   5.11. 2013 :    
 

OPM   -  Martínek  Aleš  (SK Bolešiny)  1 utkání 

 

 
 
 

 
 

ČČ.č 
 

 

 

 

ÚÚÚŘŘŘEEEDDDNNNÍÍÍ      ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA      OOOFFFSSS   KKKLLLAAATTTOOOVVVYYY

      
ččíísslloo    1155//1133--1144    

  zz      55..1111..  22001133  
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IV. třída sk. A – Kůra Augustin   (Sokol Dlažov)   10 utkání 
 

IV. třída sk. B – Fabián Václav  (TJ  Milčice)  2  utkání 
 
 

 zastavením činnosti podmíněně  do  31. 5. 2014 :    
 

OPM   - Černý Tomáš  (Železná Ruda)   2  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. 

Návrhy z klubů v působnosti OFS Klatovy zasílejte na uvedenou adresu OFS Klatovy nebo e-

mailem a to vzhledem k uzávěrce PSS Klatovy  nejpozději do 11.11.2013 na  tiskopise 

zveřejněném na web. stránkách OFS  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). 
 

 

ZZee    sscchhůůzzee  TTMMKK  OOFFSS    KKllaattoovvyy   

 
  

 
 

 TMK  OFS Klatovy  připravuje  
 

ŠKOLENÍ NOVÝCH A  DOŠKOLENÍ STÁVAJÍCÍCH LICENCÍ SKUPINY C 
  

      Zájemci o získání nové trenérské licence C a trenéři kterým v letošním roce končí platnost 
(popřípadě již skončila v minulých letech, za poplatek je možné ji obnovit ) a mají zájem si platnost 
této licenci obnovit,  mohou již nyní zasílat své přihlášky na  adresu sekretáře OFS pana Miroslava 
Sedlmaiera - fotbal@sumavanet.cz a v kopii předsedovi TMK panu Václavu Zahradníkovi – 
VaclavZahradnik@seznam.cz  . Tiskopis přihlášky na nové školení i doškolení  a seznam licencí, 
kterým končí platnost v letošním roce, nebo již skončila v minulých letech je k dispozici na 
stránkách OFS Klatovy .  
      Školení se uskuteční ve dnech 6. – 8.12.2013 v Klatovech a pouze v případě minimálně 12 
přihlášených účastníků na získání nové licence C . Pokud bude méně přihlášených budou konána 
opatření pro zajištění školení v případě zájmu v jiném okrese.  
       Doškolení se uskuteční v každém případě , protože velká většina stávajících licencí již není 
platných (nejsou zrušeny, ale jsou neplatné – je možné je obnovit ).  
       TMK doporučuje účast na doškolení i těm trenérům, kterým končí platnost dne 19.2.2014 , 
protože v době konání dalšího doškolení na podzim 2014 by již měli tuto licenci – propadlou a tedy 
od 12.4.2014 - neplatnou. Navíc při obnovení by zaplatili vyšší částku za doškolení. Tento termín 
platnosti (14.2.2013) je poslední před přechodem na jednotné školení po kterém je platnost vždy 
ke konci kalendářního roku. 
          Přihlášení zájemci o školení a doškolení, kteří uvedou na sebe v přihlášce e-mailový kontakt , 
budou obeznámeni elektronickou poštou .  
         TMK zároveň upozorňuje, že společně s přihláškou jsou na nové školení licence C uchazeči 
povinni předložit – potvrzení o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíce. 
 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=135175&tmplid=1897
mailto:fotbal@sumavanet.cz
mailto:VaclavZahradnik@seznam.cz
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Případné dotazy ohledně konání a účasti zodpoví předseda TMK – p.Václav Zahradník na telefonu   
724 785 372 , nebo na adrese VaclavZahradník@seznam.cz  
 

 

 TMK  OFS Klatovy pořádá  15.11. 2013  

 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ KOMISE A TRENÉRŮ ML. A  ST. PŘÍPRAVEK 

  

      Toto setkání se uskuteční v pátek 15.11.2013 od 17:00 hod v salonku restaurace Klatovský 
Dvůr v Klatovech  - na křižovatce Domažlické  a Podhůrecké ulice. 
       

Na pořadu jednání  bude : 
 

- Příprava rozlosování obou kategorií pro jarní část soutěže  
- Projednání případného rozšíření o nová družstva v kategorii mladších přípravek 
- Sjednocení postupu všech oddílů -zasílání hlášenek o konání turnajů, účast na turnajích 
- Ostatní  - připomínky a návrhy v diskusi 

 

TMK doporučuje účast trenérů jednotlivých družstev mladší a starší přípravky ( nebo jejich 
zástupců ) ze všech oddílů, které hrají tyto soutěže přípravek. Vzhledem k závažnosti 
projednávaných věcí, je účast všech nutná .  
Na pozdější připomínky a návrhy  z oddílů, které se nezúčastnili tohoto setkání, nebude brán zřetel. 
To co se projedná na tomto setkání, bude rozhodující pro jarní část soutěží přípravek pořádaných 
OFS  Klatovy.   
 

Současně proběhne pravidelná schůze TMK, plánovaná na tento termín. 
 

Případné dotazy ohledně konání a účasti zodpoví předseda TMK – p.Václav Zahradník na telefonu   
724 785 372 , nebo na adrese VaclavZahradník@seznam.cz  
 

   
V Klatovech  dne 5. 11 . 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  

 

mailto:VaclavZahradník@seznam.cz
mailto:VaclavZahradník@seznam.cz

