
Zápis ze zasedání KM dne 6. 5. 2015 č. 18

Přítomni: Stašek Antonín, Kučma Pavel, Fiala Karel
Omluveni: 

1. KM oznamuje opravu chyb v rozlosování mládežnických soutěží:
Veškerá utkání mužstva Jaroslavice/Micmanice v okresní soutěži žáků skupina „A“ se hrají na hřišti 
v MICMANICÍCH!

2. KM schvaluje změny termínů utkání následovně:
E2A1605 Šanov – Práče na NE 31. 5. 2015 v 10:15 hod.
G1A1305–08 + H1A1305-08– turnaj starších a mladších přípravek na stadionu ČAFKA – nový termín je 
ST 13. 5. 2015 od 16:30 hod. a místo konání stadion IE Znojmo
G1A1601-04 + H1A1601-04 – turnaj starších a mladších přípravek na hřišti IE Znojmo – nový termín je 
SO 30. 5. 2015 – časy zůstávají stejné

3. Nařizuje změnu termínu utkání následovně:
E2A1305 Rakšice – Olbramovice na NE 10. 5. 2015 ve 13.00 hod. – důvodem je termínová kolize 
s utkáním mužů

4. KM vynáší kontumační výsledek utkání G1A1209 Tasovice - Višňové 3:0 ve prospěch Tasovic z důvodu 
nedostavení se mužstva Višňové k utkání a G1A1211 IE Znojmo - Višňové 3:0 ve prospěch IE Znojmo
z důvodu nedostavení se mužstva Višňové k utkání.
KM uděluje dle článku 31 odst. 5 pokutu oddílu Višňové ve výši 200,- Kč, kterou uhradí řídícímu svazu. 
Dále oddíl uhradí dle čl. 31 odst. 4a oddílu Tasovic 300,- Kč na úhradu vzniklých nákladů.
KM předává utkání k dalšímu řešení do DK.                                                  

5. Upozorňujeme, že na webových stránkách www.fotbal.cz najdete veškeré dostupné informace k tzv. 
„Fotbalové r(e)voluci“ – elektronizace fotbalu v ČR. 
K podrobnějším informacím neváhejte kontaktovat sekretáře OFS Znojmo Romana Švarce, popř. 
krajského sekretáře.

              
6. V soutěžích mladších přípravek se ruší podpis kapitána v zápisu o utkání. Dále je možné psát pouze 

jeden zápis o utkání a poté psát na zadní stranu výsledky utkání, ve kterých figuroval daný tým.

7. Příští zasedání KM se koná ve středu 13. 5. 2015 od 12:30 hod. na OFS, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

8. Telefonní kontakt na předsedu KM pana Staška je: 602514709.

Za Komisi mládeže
Stašek Antonín




