
Zápis ze zasedání KM dne 28. 5. 2015 č. 21

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

1. KM schvaluje změny termínů utkání následovně:
E1A1702 Vlasatice – Štítary na NE 7. 6. 2015 ve 14:15 hod.
E2A1705 Jaroslavice/Micmanice – Božice/Mackovice na SO 6. 6. 2015 ve 14:30 hřiště JAROSLAVICE
Turnaj přípravek G1A1609-12, účastníci 1. SC Znojmo A + B, Prosiměřice a Hrušovany se odehraje na 
hřišti v PROSIMĚŘICÍCH – časový pořad utkání se nemění
Turnaj přípravek H1A1609-12, účastníci 1. SC Znojmo A + B, Prosiměřice a Hrušovany se odehraje na 
hřišti v PROSIMĚŘICÍCH – časový pořad utkání se nemění

2. KM oznamuje konání finálových turnajů přípravek následovně:
Finálový turnaj starších přípravek se koná v NEDĚLI 7. 6. 2015 od 9:30 hod. na hřišti v Suchohrdlech.
Účastníci budou kontaktováni dle výsledků v posledním hraném kole soutěží přípravek.

Finálový turnaj mladších přípravek se koná v SOBOTU 6. 6. 2015 od 14:30 hod. na hřišti IE 
ZNOJMO.
Účastníci: Prosiměřice, Hrušovany, 1. SC Znojmo „A“, Tasovice, Dobšice, IE Znojmo, Polánka a 
Blížkovice.
Sraz účastníků je ve 14:00 hod. na hřišti IE Znojmo.

     KM žádá uvedené účastníky o potvrzení účasti/neúčasti na tomto turnaji na OFS Znojmo a to do 
    středy 3. 6. 2015 do 12:00 hod.

3. KM bere na vědomí návrh přihlášek do soutěží mládeže pro soutěžní ročník 2015/2016 – tyto budou 
odeslány oddílům a vyvěšeny na webu OFS Znojmo.

4. 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.

              
5. 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.

6. Příští zasedání KM se koná ve středa 3. 6. 2015 od 12:30 hod. na OFS, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

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

Za Komisi mládeže
Stašek Antonín




