
Zápis ze zasedání KM dne 18.9.2013 č. 6 
 

Přítomni: Stašek Antonín, Kučma Pavel, Fiala Karel 
Omluveni:  
 
1. KM schvaluje výsledky utkání z víkendu 14. a 15.9.2013  
 Chybí ZoU:  F1B0202 Únanov – Šanov 
     G1A0201 Tasovice „A“ – Tasovice „B“ 
 
2. KM schvaluje změnu termínů utkání: 
 F1A0301 1.SC Znojmo – IE Znojmo „B“ na ÚT 24.9.2013 v 16:15 hod. 
 F1A0203 Tasovice – Vranov na ST 25.9.2013 v 17:00 hod. 
 G1B0306 IE Znojmo „A“ – Práče na ÚT 24.9.2013 v 16:30 hod. 
 G1B0307 IE Znojmo „B“ – Štítary na ÚT 24.9.2013 v 16:30 hod. 
 G1B0308 IE Znojmo „B“ – Práče na ÚT 24.9.2013 v 17:30 hod. 
 G1B0309 IE Znojmo „A“ – Štítary na ÚT 24.9.2013 v 17:30 hod. 
 G1B0203 Práče – Mikulovice „A“ na PÁ 4.10.2013 v 16:30 hod. hřiště Mikulovice 
 G1B0204 Práče – Mikulovice „B“ na PÁ 4.10.2013 v 17:30 hod. hřiště Mikulovice 
 G1B0406 1.SC Znojmo „C“ – Mikulovice „B“ na PÁ 27.9.2013 v 16:30 hod. 
 G1B0407 1.SC Znojmo „D“ – Mikulovice „A“ na PÁ 27.9.2013 v 16:30 hod. 
 G1B0408 1.SC Znojmo „D“ – Mikulovice „“B“ na PÁ 27.9.2013 v 17:30 hod. 
 G1B0409 1.SC Znojmo „C“ – Mikulovice „A“ na PÁ 27.9.2013 v 17:30 hod. ¨ 
 
3. Utkání E1A0204 Miroslav – Dobšice ukončeno pro pokles týmu hostí pod 7. Výsledek utkání 5:0 ve 

prospěch Miroslavi zůstává v platnosti. Oddíl Dobšice uhradí Miroslavi 500,- Kč na úhradu vzniklých 
nákladů a řídícímu svazu 250,- Kč. Pokuta pro řídící svaz bude stržena ze soutěžního vkladu. 

  
4. KM upozorňuje oddíly, které mají A i B tým přípravek ve stejné soutěži, že hráč smí vždy v jednom 

soutěžním termínu hrát pouze za A nebo za B tým.  
 
5. KM žádá oddíly, aby v případě nedelegování rozhodčího řádně vyplnily zápis o utkání – jméno a příjmení 

rozhodčího, jeho ID, termín utkání, soutěž atd. 
 
6. KM upozorňuje oddíly na správné bezpečnostní zajištění přenosných branek. 
 
7. KM upozorňuje na vyvěšení reklamních bannerů Kinderwelt na hřištích při utkání přípravek. 
 
8. KM žádá oddíly o nahlášení talentů do výběrů OFS – tiskopis je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
9. KM bere na vědomí propozice základního venkovního kola meziokresního turnaje žákovských výběrů „O 

pohár předsedy JmKFS“ – sekretář zajistí vše potřebné ve spolupráci s KM 
 
10. Příští zasedání KM se koná ve středu 25.9.2013 od 13:00 hod. na OFS, Dvořákova 2922/16, Znojmo. 
 
11. Telefonní kontakt na předsedu KM pana Staška je: 602514709. 
  
 

 
 

Za Komisi mládeže 
Stašek Antonín  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ok resn í  f o tb a lo vý  sva z  Zno jm o  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

Tel. : 515248312 
 
 
 

Všem oddílům.        ve Znojmě, 28.8.2013   
 
Věc : nahlášení talentovaných žáků 
 
 Komise mládeže se na vás obrací se žádostí o nahlášení talentovaných hráčů pro doplnění 
reprezentačních okresních výběrů jedenácti a dvanáctiletých. Jedná se o hráče ročník narození 1.1.2003. 
Nahlášení talentů proveďte zasláním připojené vratky na adresu OFS Znojmo,Dvořákova 2922/16, Znojmo – 
669 02. Jelikož turnaje proběhnou již v říjnu a listopadu 2013 a máme zájem na kvalitní přípravě výběrů 
(uskuteční se soustředění), žádáme vás o okamžité nahlášení těchto hráčů. Máme zájem navázat na předešlé 
úspěchy Okresních výběrů v krajských a celostátních turnajích FAČR. Termín zaslání vratky nejpozději do 
23.9.2009  dodržte ! 
 

 Antonín Stašek      Švarc Roman 

 předseda K M       sekretář OFS 

 

___________________________zde odstřihni a vrať na OFS____________________________ 

 

Příjmení a jméno :     Celá adresa bydliště : 

 

Celé datum narození :     ZŠ kterou navštěvuje : 

 

Oddíl za který hraje :     Post na kterém hraje : 

 
 
Příjmení a jméno :     Celá adresa bydliště : 

 

Celé datum narození :     ZŠ kterou navštěvuje : 

 

Oddíl za který hraje :     Post na kterém hraje : 
 
 

Příjmení a jméno :     Celá adresa bydliště : 

 

Celé datum narození :     ZŠ kterou navštěvuje : 

 

Oddíl za který hraje :     Post na kterém hraje :                          


