
ZÁPIS 
 

ze schůzky  komise mládeže OFS ze dne 2.4.2007 
 
Přítomni : Václav Sladký 
   Radek Neumann 
   Petr Svičarský 
 
 

Program 
 
01) Zahájení –  p. Sladký 
 
02) Složení komise mládeže OFS Domažlice  -  p. Sladký 

 Souhlas s prací v KM při OFS Domažlice vyjádřili pan Radek Neumann a  pan Petr     
            Svičarský. 
 Komise bude tedy pracovat v tomto složení:  Ing. Václav Sladký  -  předseda 
         Radek Neumann      -  člen 
                    Petr Svičarský         -   člen  
 
02) Akce jaro 2007 – p. Sladký 

a) Danone Cup – hl.hřiště = Ledce, náhradní hřiště = UT 33.ZŠ T.Brzkové, dne 9.4.2007 
účast výběru OFS ročník „95“ 
Komise schválila předloženou nominaci na utkání a propozice pro nominované hráče 
(viz. příloha). 
Zajištění dopravy na utkání – splněno, zajištěn autobus firmy TUR-BUS Domažlice  

                           
b) Talent Cup  -  změna  hracího systému turnaje : 

              -  vyřazovací utkání pro rozdělení do 2 skupin 
                               -  ve skupinách každý s každým 

 -  nasazení do vyřazovacích utkání dle pořadí v Danone Cupu předchozího                                    
                                   roku 
 termín konání:  8.5.2007 v Přešticích pro výběry OFS ročník „94“ 
 KM  souhlasí  s  účastí  tohoto výběru a doporučuje  VV OFS schválit přípravu a účast  
            výběru na turnaji – trenér p. Sladký, jméno druhého trenéra, popř.  vedoucího mužstva  
             bude oznámeno do 15.dubna 2007 
   
    c)    Přípravky    -  krajské finále v Sušici   
 09.06.2007 – starší přípravka, za Domažlice se zúčastní vítěz okresního přeboru  
                                  přípravek 
 10.06.2007 – mladší přípravka, za Domažlice se zúčastní Jiskra Domažlice „B“ nebo  
            Dynamo Horšovský Týn „B“ – k tomu viz. níže. 
 
Komise mládeže, v zájmu zachování regulérnosti soutěže, doporučuje VV OFS a STK při 
OFS stanovit pro postup mužstva mladší přípravky do krajského finále konané v Sušici tyto 
kritéria: 

1. pro postup se započtou body a skóre se vzájemných zápasů (dva zápasy - hrané doma, 
venku). 

2. pro stanovení pořadí platí ustanovení soutěžního řádu 



3. v případě rovnosti bodů i skóre sehrát třetí utkání 
4. v těchto zápasech mohou nastoupit pouze hráči ročníku „98“ a mladší 

 
Zdůvodnění:   
Komise mládeže se domnívá, že při zachování původně zamýšleného způsobu určení 
postupujícího (tzn. lépe umístěné mužstvo v konečné tabulce sk. D), není zaručena 
regulérnost soutěže. To KM spatřuje především v tom, že nelze ohlídat, že za dotčená 
mužstva ve všech mistrovských utkáních nastoupí pouze hráči mladší přípravky, tzn. ročník 
„98“ a mladší. 
Na druhé straně návrh KM, dává možnost oběma mužstvům dohlídnout při vzájemných 
zápasech na dodržení podmínek pro postup a zároveň jim umožňuje, v případě pochybností a 
podezření o porušení pravidel, postupovat dle ustanovení soutěžního řádu (zejména 
ustanovení o konfrontaci). 
Utkání se hrají dle rozpisu dne 6.5.2007 v Domažlicích a dne 23.5.2007 v Horšovském Týně. 
Komise mládeže zajistí na tyto utkání účast jednoho ze členů KM. 
KM žádá předsedu komise rozhodčích, aby na tyto utkání přednostně zabezpečil účast 
kvalifikovaného rozhodčího. 
 
 
03) Školení a doškolení licence „C“ –  p. Sladký 
KM upozorňuje v návaznosti na rozhodnutí VV KPFS ze dne 28.3.2007 na povinnost 
družstev KPŽ a KSŽ mít trenéra s minimální trenérskou licencí „C“ , a to s platností od 
1.1.2008. 
KM proto doporučuje VV upozornit jednotlivé oddíly o této povinnosti a aby využily rok 
2007 k vyškolení (doškolení ) nařízené trenérské licence. Dále upozornit případné zájemce o 
získání licence „C“, aby podali písemnou přihlášku na OFS do 15.5.2007 a podle počtu 
přihlášených žadatelů KM zajistí školení, termín a místo konání oznámí do 31.5.2007. 
 
 
04) Závěr  – p. Sladký 
 
Úkoly pro KM OFS : 

1. Do 15.4 2007 nahlásí písemně účast či neúčast výběru OFS „94“ na 
Talent Cupu  -  zajistí Sladký 

2. Do 15.5 2007 nahlásí OFS písemně účast či neúčast klubů na finálových 
turnajích  přípravek  -  zajistí Sladký 

3. Do 15.5.2007 oznámit jména trenérů, popř. vedoucího mužstva výběru 
OFS „94“ (v případě schválení účasti VV)  -  zajistí Sladký 

4. Přítomnost člena KM na semifinále Danone Cup  -  zajistí Sladký, 
Svičarský 

5. Přítomnost člena KM na utkáních dle bodu 02)  -  zajistí Neumann 
6. Přípravu a organizaci školení licence „C“ dle došlých přihlášek  - zajistí 

Sladký, Neumann 
 
 
VV OFS předány tyto dokumenty: 
1) Danone Cup 2006/7 – nominace a propozice na semifinále 
 
 
Dne 2.4.2007                                                      Vypracoval :   Sladký (předseda KM) 
 


