
Zápis ze zasedání KM dne 25.9.2013 č. 7 
 

Přítomni: Stašek Antonín, Kučma Pavel, Fiala Karel 
Omluveni:  
 
1. KM schvaluje výsledky utkání z víkendu 14. a 15.9.2013  
 Chybí ZoU:   
 E2A0301 Jevišovice – Hrušovany 
 F1A0304 Mramotice – Suchohrdly 
  
2. KM schvaluje změnu termínů utkání: 
 F1A0403 IE Znojmo „A“ – Jevišovice na ÚT 1.10.2013 v 16:30 hod. 
 
3.  KM kontumuje výsledky utkání: 
 G1A0309 Tasovice „A“ – 1.SC Znojmo „A“ 3:0 
 G1A0307 Tasovice „B“ – 1.SC Znojmo „A“ 3:0 
 Důvodem je neoprávněný start hráče Kabelka Martin ID 03040851– viz. bod 7 tohoto zápisu KM a toto 

pravidlo bylo uváděno i v předešlých zápisech KM. 
 
4. Vyzývá oddíl IE Znojmo, aby dodal jmenný seznam hráčů „A“ mužstva mladších žáků a to v co nejkratším 

možném termínu. 
 
5. Utkání G1B0206 – G1B0209, účastníci Únanov „A“, „B“ a 1.SC Znojmo „C“, „D“ – KM žádá o sdělení 

náhradního termínu do 2.10.2013, jinak bude nařízen KM. 
 
6. Utkání G1C0202 – G1B0205, účastníci Prosiměřice „A, „B“, Šatov a Hatě – Chvalovice -  KM žádá o 

sdělení náhradního termínu do 2.10.2013, jinak bude nařízen KM. 
  
7. 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.  
 
8. KM žádá oddíly, aby v případě nedelegování rozhodčího řádně vyplnily zápis o utkání – jméno a příjmení 

rozhodčího, jeho ID, termín utkání, soutěž atd. 
 
9. KM upozorňuje oddíly na správné bezpečnostní zajištění přenosných branek. 
 
10. KM upozorňuje na vyvěšení reklamních bannerů Kinderwelt na hřištích při utkání přípravek. 
 
11. KM bere na vědomí doklad o úhradě vzniklých nákladů oddílu TJ Sokol Dobšice a Pozvánku na turnaj  

„O pohár předsedy MěFS Brno“ – účast potvrdí sekretář a KM určuje jako trenéra tohoto výběru pana 
Pavla Kučmu. 

 
12. Příští zasedání KM se koná ve středu 2.10.2013 od 13:00 hod. na OFS, Dvořákova 2922/16, Znojmo. 
 
13. Telefonní kontakt na předsedu KM pana Staška je: 602514709. 
  
 

 
 

Za Komisi mládeže 
Stašek Antonín  

 
 
 
 
 
 


