
Zápis ze zasedání KM dne 2. 9. 2015 č. 24

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

1. KM upozorňuje oddíly na doplnění fotografií hráčů ve všech soutěžích řízených OFS Znojmo. Bez těchto 
náležitostí není možné v soutěžích startovat a hrozí postih.

2. KM schvaluje změny termínů utkání následovně:
F1B0503 Hevlín – Hostěradice na SO 31. 10. 2015 v 11:30 hod.
E1C0302 Horní Kounice – Rakšice na NE 6. 9. 2015 ve 12:30 hod.
F1A0605 Šatov – Suchohrdly na SO 26. 9. 2015 v 10:15 hod.

3. KM upozorňuje oddíly na povinnost odevzdání listiny hráčů starších a mladších přípravek na OFS Znojmo 
a povinnost oddílů je také mít tuto listinu sebou na každé utkání.
Písemné zápisy o utkání jsou oddíly povinny odevzdat v co nejkratším termínu na sekretariát OFS 
mailem, poštou či osobně.

4. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘÍPRAVEK – ŽÁDÁME ODDÍLY, ABY NEJPOZDĚJI 1 HODINU PO 
ODEHRANÉM TURNAJI STARŠÍCH ČI MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK HLÁSILY VÝSLEDKY A 
STŘELCE TĚCHTO UTKÁNÍ PANU LEITNEROVI TEL.: 731 452 719 nebo emailem na 
superdeda@centrum.cz.    

5. KM žádá o sdělení náhradních termínů neodehraných utkání 1. kola přípravek a to do příštího zasedání 
KM. Jedná se o oddíly Hrušovan a Trstěnic.                                               

6. 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.

              
7. KM bere na vědomí žádost TJ Sokol Hrádek na zařazení „B“ mužstva přípravek do soutěže. Po konzultaci 

s vedením uvedeného oddílu bude družstvo zařazeno do jarních soutěží.
KM bere na vědomí Propozice základního kola meziokresního turnaje žáků výběrů OFS – sekretář zajistí 
odeslání ke kontrole na JmKFS a poté rozeslání účastníkům.
KM bere na vědomí pořádání přípravného kempu výběrů OFS, který se bude konat 9. 9. 2015 na hřišti 
v Dobšicích. Sekretář rozešle oddílům.
KM žádá oddíly o zaslání jmen talentovaných hráčů pro potřeby reprezentace OFS Znojmo a to 
v termínu do 25. 9. 2015.

8. Příští zasedání KM se koná ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 12:30 hod. na OFS, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

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

Za Komisi mládeže
Stašek Antonín




