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OKRESNÍ FOTBALOVÝ  SVAZ    KLATOVY 
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ZZ  jjeeddnnáánníí  VVVV  zzee  ddnnee    1122..1111..  22001133 

Přítomni:,  Červený Jan, Kalista František, Harmady Miloš, Kořínek Miroslav, Novák Petr,  Peksa  
Vladimír , Šmrha Miroslav , Zahradník Václav     
Omluven : Krulich Vratislav  
 

   
 

 

 
 

VV projednal  
 dopis místopředsedy Sokola Hradešice ve věci pokut  uložených ze pozdní 

předložení seznamů o zdravotní způsobilosti hráčů s tím i související dopisy TJ 
Žihobce a TJ Soběšice .  
VV bere tyto dopisy na vědomí a trvá na  ustanovení RS 2013/2014 čl.5/B/II. odst.4. 
 

 dopis  Sokola Mochtín ve věci uložené pokuty  za nedostatky v zápise o utkání OPMŽ 
Klatovy B – Mochtín.  
VV bere dopis na vědomí . Oddíl neuplatnil možnost odvolání v termínu po obdržení 
rozhodnutí  o potrestání podle čl. 60 a 61 DŘ. 
 

 odvolání TJ Sokol Kolinec k uložení pokuty za nezaslání seznamů o zdravotní 
způsobilosti  hráčů ve stanoveném termínu dle RS čl.5/B/II. odst.4 . jelikož odvolání 
nesplňuje všechny náležitosti podle DŘ čl.61  se uvedeným odvoláním VV zabývat 
nebude, a vklad 1000 Kč bude vrácen klubu  zpět.  Písemné vyrozumění obdrží TJ 
Sokol Kolinec poštou.  
 

 dopis předsedy RK p. Václava Kopřivy . Připomínky které jsou obsahem  tohoto 
dopisu budou sloužit VV  při další činnosti VV .  

 

VV rozhodl o  revokaci rozhodnutí  DK    
 

VV  v souvislosti  s došlými dopisy Sokola Hradešice, TJ Žihobce  a  TJ Soběšice provedl 
prověření uložených pokut ze pozdní předložení seznamů o zdravotní způsobilosti hráčů.  
Na základě  zjištěných údajů přijal toto rozhodnutí : 
a) Ponechává v platnosti pokuty uložené klubům za pozdní předložení seznamů o 

zdravotní způsobilosti v základní  výši 2000 Kč pro nesplnění RS čl.5/B/II. odst.4 .  
b) Ruší  pokuty uložené nad rámec základní sazby 2000 Kč  takto : 

- 1000 Kč   - TJ Nezamyslice, FC Švihov, Sokol Týnec, Sokol Hradešice,  Ta V. Hydčice, TJ 
Žihobce , Start Dešenice , Sokol Křenice, SKP Okula Nýrsko B a Start H.M.Boží 

- 2000 Kč – TJ Sokol Kolinec, TJ Soběšice.  
c) Pokuty ve výši 2000 Kč budou klubům vyúčtovány s ostatními pohledávkami k  úhradě 

v souladu s RS  čl.21/3 ost.9.  
 
VV schválil  na návrh STK termínovou listinu JARO 2013. TL bude zveřejněna na web. 
stránkách OFS Klatovy a bude obsahem připravovaného Zpravodaje OFS č. 2  2013/2014.  
 

 

 
 
 

 
 

ČČ.č 
 

 

 

 

ÚÚÚŘŘŘEEEDDDNNNÍÍÍ      ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA      OOOFFFSSS   KKKLLLAAATTTOOOVVVYYY
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VV stanovil termín plenárního zasedání (VV + komise OFS)  které se koná v pondělí 25.11. 
2013 od 18:00 hodin v hotelu Rozvoj Klatovy.  
 
VV  odložil rozhodnutí  o způsobu rozdělení souhrnné částky za pokuty uložené za pozdní 
předložení seznamů o zdravotní způsobilosti  z důvodu omluvené neúčasti předkladatele 
návrhu  p. Krulicha  na příští jednání VV. 

 

 
 

 
 

 

 

ZZ  jjeeddnnáánníí  SSTTKK  zzee  ddnnee    1122..1111..  22001133 

 

   
 

 

 

 

STK  provedla kontrolu startu hráčů uvedených soupiskách klubů  v podzimní části 
roč. 2013/2014  
 
Podle RS čl.4/C odst.4 neodehráli hráči uvedení na soupiskách  předepsanou dobu:   
Okresní přebor : Hájek Jakub (Dukla Janovice) , Fuchs Tomáš , Pojar Václav ( oba TJ Sušice 
B) 
III. třída : Hybšman Zdeněk , Valečka Jan  ( oba TJ Měcholupy) 
 
  

STK  bere na vědomí 
 
 

 

  dopis Sokola Mochtín ve věci uložení pokuty  ve výši 200 Kč viz ÚZ č. 7/2013-14 

 
STK  projednala  
 
 

 

 návrh TL JARO 2014 roč. 2013/14 a předkládá ke schválení VV OFS Klatovy. 
 
 

 

STK uděluje pokutu  :  
 

Dukla Janovice A ve výši   500 Kč * - RMS  čl.21/11/10  
  Důvod:   nesplnění ustanovení  RS čl. IV/C odst. 4  

TJ Měcholupy ve výši   1000 Kč * - RMS  čl.21/11/10  
  Důvod:  nesplnění ustanovení  RS čl. IV/C odst. 4  

TJ Sušice B ve výši  1000 Kč * - RMS  čl.21/11/10  
    Důvod:  nesplnění ustanovení  RS čl. IV/C odst. 4   
 

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

 
 

ZZ  jjeeddnnáánníí  DDKK    zzee  ddnnee  1122..  1111..    22001133 

 
  

 
1. DK   t r e s t á : 

 
na návrh STK  pokutou ve výši : 
1000 Kč  -  TJ Sušice B a  TJ Měcholupy 
500 Kč   - Dukla Janovice 

 
 

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 – 

mailto:fotbal@sumavanet.cz
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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. 
 

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 12. 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  
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