
Zápis ze zasedání KM dne 21. 9. 2011 č. 33 
 
Přítomní: Tesařík Milan, Budný Lubomír ml., Budný Ludvík 
Omluvení: Horký Marek, Ďurko Michal 
 

1. KM schvaluje výsledky mistrovských utkání žáků a přípravek ze dne 17. a 18. 9. 2011. 
 
2. Neúčast rozhodčích: 

 - E1A0506 Únanov – Mramotice 
 - E2B0702 Vedrovice – Jamolice 
 - E2B0503 Vlasatice – Šanov 
 

3. KM souhlasí se změnou termínu mistrovských utkání : 
 - F1A0901 Višňové – IE Znojmo „A“ - utkání bude sehráno v SO 15. 10. 2011 se začátkem 
 ve 13:00 hodin na hřišti ve Višňovém. 
 - E1A0802 Mikulovice – Mramotice – utkání bude sehráno v SO 8. 10. 2011 se začátkem v 
 9:30 hodin na hřišti v Mikulovicích. 
 - F2B0101 Šanov – Bohutice – utkání bude sehráno dne SO. 9. 2011 se začátkem v 10:15 
 hodin na hřišti v Šanově. 
 - F2B0301 Jezeřany-Maršovice – Bohutice – utkání bude sehráno ve ST 28. 9. 2011 se 
 začátkem v 15:00 hodin na hřišti v Jezeřanech. Jedná se o vzájemnou dohodu. 
 

4. KM řešila připomínku oddílu přípravek Těšetic ke startu hráčů přípravek, kdy startují dvě 
družstva z jednoho oddílu. Tento bod byl projednán na valné hromadě. Byla podána zpráva 
na našich internetových stránkách.(zápis KM č.29 ze dne 24.8.2011) Když v turnaji startuje 
A i B mužstvo v tento den nesmí hráči A družstva startovat za B družstvo a naopak. Pokud 
se bude tento případ opakovat, bude jednání předáno k řešení DK. 

 
5. KM neprojednala změnu utkání TJ Sokol Skalice – TJ Višňové. Žádost není doložena 

podacím lístkem. 
 
6. KM souhlasí se sehráním mistrovského zápasu OP žáků mezi oddíly E1A0603 TJ 

Mikulovice – TJ Tasovice. Utkání bude sehráno v PÁ 23. 9. 2011 se začátkem v 17:00 hodin 
na hřišti v Mikulovicích. KM žádá KR o zrušení původní delegace a žádá o obsazení nového 
utkání na den 23. 9. 2011. 

 
7. KM vynáší kontumační výsledky z mistrovských utkání přípravek a to: 

 - G1A0101 Hrádek – Tasovice „B“ - ve prospěch týmu Hrádku 
 - G1A0103 Šanov – Tasovice „B“ - ve prospěch týmu Šanova. 
 Oddíl Tasovic zaplatí dle čl. 29, odstavce 4 za nenastoupení k tomuto mistrovskému utkání a 
 za vzniklé náklady oddílu Hrádku 300,- Kč a OFS za nedodržení rozpisu soutěží  200,- Kč 
 do 6. 10. 2011. Doklad o zaplacení předloží ke kontrole sekretáři OFS. 
 

8. KM projednala a vzala na vědomí propozice základního kola meziokresního turnaje žáků – 
výběrů OFS. Propozice byly zaslány trenérům. 

Za Komisi mládeže 
Milan Tesařík 


