KOMUNIKÉ Č. 4/2019 ZE ZASEDÁNÍ
VV OFS KLATOVY 7.5. 2019

Přítomni: Jan Červený, Jaroslav Červený, Vratislav Krulich , Miroslav Šmrha, Evžen Veselý, a Václav
Zahradník.
Omluveni: Ing. Zdeněk Bárta, Miloš Harmady, František Kalista.
Zasedání VV v hotelu Rozvoj V Klatovech byl přítomen sekretář svazu M. Sedlmaier.

Jednání VV zahájil a řídil předseda VV pan Jan Červený.

Kontrola usnesení:
✓ Všechny body usnesení byly splněny.

VV bere na vědomí:
✓ Došlou poštu
✓ zprávy předsedů komisí z průběhu soutěží.
VV gratuluje a děkuje:
✓ Hráčům a realizačnímu týmu okresního výběru U12 za celkové suverénní
prvenství v sérii krajských turnajů v ročníku 2018/2019 a za vzornou
reprezentaci fotbalu v Pošumaví: V této souvislosti VV děkuje všem klubům a
trenérům hráčů , kteří se na jejich výchově dosud podíleli. V národním finále ,
které proběhne v květnu v Praze přeje VV výběru okresu U12 hodně
sportovních úspěchů.
VV doporučuje :
✓ Rodičům nominovaným hráčů okresního výběru v případě zájmu podpořit
hráče účastí v národním finále v Praze, využít možnosti dopravy bez finanční
kompenzace do místa konání a zpět autobusu zabezpečený pro výběr.
Případní zájemci (rodinní příslušníci) projednají svoji účast s vedoucím výpravy
panem Václavem Zahradníkem.
VV projednal :
✓ Přípravu nového ročníku 2019/2020 .
Podmínky účasti stejné jako v ročníku předcházejícím. Soutěže budou
organizovány mimo kategorie dorostu pro všechny další věkové kategorie
Výše vkladu – pro soutěže dospělých beze změn , stejná jako v 2018/2019,
Mládež zdarma.
Systém soutěží – bude snaha na základě počtu přihlášek zachovat současnou
organizaci ve všech věkových kategoriích mimo dorostu s tím, že se v kategorii
starších žáků vypisují dvě soutěže: a) pro týmy s účastí 8+1 na zmenšené
hřiště a branky 2 x 5 m a 10 + 1 na celé hřiště a velké rozměry branek 7,32 x
2,44 m .

Kluby, které budou přihlašovat dorostenecké týmy, tyto přihlásí přihláškou
zveřejněnou na web. stránkách KFS Plzeň.
Přihlášky do soutěží 2019/2020 jsou ke stažení na úřední desce OFS Klatovy.
Konečný termín zaslání přihlášek STK OFS Klatovy (včetně kategorií přípravek)
nejpozději do 31.5.2019. Další informace včetně termínů zahájení soutěží viz
Úřední zpráva STK ze dne 7.5.2019
VV schválil:
✓ Termín losovacího aktivu na 2.7. 2019 v 16:30 hodin – v kavárně hotelu Rozvoj
v Klatovech.
✓ Zabezpečení výběru U12 OFS Klatovy, který se probojoval jako vítěz kraje do
národního finále v Praze. Toto finále proběhne ve dnech 22. a 23.května 2019
na hřišti Motorletu. Dopravu zajistí OFS, ubytování a stravování pořadatel KM
FAČR.
VV uložil:
✓ Sekretáři svazu zveřejnit přihlášky do nového soutěžního ročníku 2019/2020
na ÚD OFS .
✓ Předsedům komisí a členům VV připravit a v v příští schůzi VV předložit
písemné návrhy na změny a úpravy novém RMS 2019/2020.
✓ Sekretáři OFS zabezpečit dopravu (autobus) pro výběr U12 na 22. -23.5. 2019.

Příští schůze VV se koná ve středu 5. 6. 2019 v 18:00 hodin v salonku hotelu Rozvoj
v Klatovech.

