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OKRESNÍ PØEBOR

Vážené kluby, funkcionáøi, 

hráèi, široká fotbalová 

veøejnosti,

o víkendu 18. - 19. srpna 2012 
byla na našem kutnohorském 
okrese zahájena fotbalová 
sezóna. Bylo sehráno první kolo 
Poháru OFS. O následujícím 
víkendu se rozebìhnou naplno 
dlouhodobé soutìže dospìlých 
a s koncem prázdnin zahájí 
tradiènì své soutìže i 
mládežnické kategorie. 

Všichni spoleènì vstupujeme do 
sezóny, jejíž zaèátek provází 
revoluèní zmìna a na kterou se 
pøipravujeme již pùl roku. Se 
startem nové sezóny zaèaly 
platit nové pøedpisy o èlenství a 
pøedevším Smìrnice pro vedení 
èlenské evidence FAÈR. V praxi 
to znamená, že hráè, který nemá 
pøidìleno identifikaèní èíslo (ID) 
dle evidence FAÈR, nemùže být K mládežnické kopané mi dovolte jednu poznámku. 
pøipuštìn ke høe. Obdobné opatøení se vztahuje i na Osobnì mne mrzí, a vìøím, že nejenom mne, nízký 
trenéry, rozhodèí, delegáty, hlavní poøadatele, vedoucí poèet úèastníkù v kategorii dorostu. Šest týmù, resp. 
družstev atd., pokud jsou uvádìni do zápisu o utkání. dnes již jen pìt, je smutným rekordem tohoto roèníku. Z 
Právì až ostrý start fotbalových soutìží ukáže, jak jsme týmù hrajících nejvyšší okresní soutìž dospìlých 
se všichni spoleènì na toto nové pravidlo pøipravili. pøihlásily tým dorostu pouze dva. Zbylé tøi družstva patøí 
Vìøím, že nedojde k žádným vážným komplikacím a týmùm z III. tøídy.  Kde potom chtìjí oddíly v horizontu 
provinìním proti novému naøízení. dvou až tøí let nalézt hráèe pro doplnìní svých "A" 
V sezónì 2010/2011 jsme se spoleènì zapojili do nové týmù? Doufejme, že se jedná pouze o "sezonní 
koncepce mládežnického fotbalu v kategoriích U12 a anomálii" a od pøíštího roku se vrátíme k èíslu 10 - 12 
mladších. Na zaèátku byly jisté pochybnosti o zvolené pøihlášených týmù.
cestì, ale na základì ohlasù a podnìtù, které má OFS k 

Za sebe a celé vedení OFS Kutná Hora bych vám všem dispozici, mohu potvrdit, že provedené zmìny jsou jen 
rád popøál hodnì zdaru, úspìchù a radosti z fotbalu v ku prospìchu vìci. V souèasné dobì také probíhá na 
podzimní èásti sezóny 2012/2013.našem okrese ve spolupráci OFS a Støedoèeského 

kraje další distribuce bezpeèných branek do Dušan Roubíèek
jednotlivých oddílù. Pøedseda OFS Kutná Hora



POHÁR OFS KUTNÁ HORA

Kaòk - Sedmnáct týmù se uchází 
o vítìzství v poháru OFS Kutná 
Hora. V pøedkole minulý týden 
zvítìzila Zruè v Nepomìøicích 
7:2, pohár pak v sobotu 
pokraèoval tøemi zápasy a v 
nedìli z programu prvního kola 
zbývalo dohrát pìt utkání.

Kaòk 3

Sedlec 4

První kolo proti sobì postavilo i 
dva soupeøe z loòského okresního 
pøeboru: Ovšem zatímco sedlecká 
Viktorka po sezonì øešila, zda 
pøijmout postup do I. B tøídy, Sokol 
Kaòk se porouèel do tøetí tøídy.

Sedleètí pøece jen trochu pøesnìji 
kombinovali, domácí se zase 
spo léha l i  na  bo jovnos t  a  
nakopávané míèe. Už v 9. min. 
zahrozil Volenec, který se po 
pøihrávce za domácí obranu ocitl v 
gólové šanci, ale pøestøelil. 
Nepøíjemnou ranou pak Pospíšila 
provìøi l  Petr Mrštík. První 
brankovou pøíležitost nabídl 
Kaòku Kožnar chybnou rozehrou, 
ovšem Vokoun pøed Nedvìdìm 
míè pøikryl vèas. Sedleètí pak 
dvakrát udeøili v krátké dobì - v 
obou pøípadech Pavel Mrštík: 
Nejprve pøesnì k tyèi zakonèil 
rychlý útok po pravé stranì a ve 
33. min. Pospíšil hasil tvrdou ránu 
Vavøiny, jenže míè se odrazil k 
volnému Pavlu Mrštíkovi - 0:2. Pak 
se ještì na druhé stranì Vokoun 
natáhl po støele Nedvìda, na Kaòk nadìji - 3:4. Jenže to už do rozhodnuté. "Nerozumím tomu, Mandík - 28., 33. Pavel Mrštík, 
stavu se ale v prvním poloèase už konce zápasu zbývalo jen pár co jsme vyvádìli v obranì," 48. M. Volenec, 55. Ivièiè. 
nic nezmìnilo. Rozhodèí: Radek Paøez. ŽK: vteøin a tak už domácí na kroutil hlavou sedlecký trenér 

Nedvìd. Pospíšil - Mucha, Druhý poloèas zaèal parádní Kaòk: vyrovnání nedosáhli. Luboš Votava. "Pokud takto 
Koten, J. Horký, Zrzavý - Pavlík, køižnou pøihrávkou Vavøiny, po budeme hrát za týden, "Do dvougólového vedení jsme 
Èerný (58. Boudabouza), které Volenec uklidil míè do nemusíme do Janovic ani jezdit," soupeøe pustili sami po hrubých 

kaòkovské sítì - 0:3. Když v 55. Nedvìd, Mandík - Klatka, R. poznamenal a pokraèoval: "4:0 chybách," zlobil se kaòkovský 
min. Ivièiè po rohovém kopu Matz. Trenér Michal Velebný. vedeme, soupeøe máme na trenér Michal Velebný. "Za stavu 
hlavou usmìrnil balón do sítì, Sedlec: Vokoun - M. Poul, Jak. lopatì. Nedokážu si to vysvìtlit. 4:0 Sedlec vypnula a už nehrála 
vypadalo to na domácí debakl. Spáèil (65. Stolín), Kožnar, Gono Kluci si mùžou zahrát fotbal, naplno. Toho jsme využili a 

- Ivièiè, Petr Mrštík, L. Tvrdý (35. Jenže hosté a zejména jejich místo toho vymýšlí nesmysly."zápas jsme mohli zdramatizovat. 
Hejný, 56. Mich. Svoboda), M. defenziva hodnì polevila. 

Šance tam na to byly, tøeba V bránì Viktorky se pøedstavil 
Volenec - Pavel Mrštík, Vavøina. Vytvoøila tak prostor pro 

Nedvìd tam netrefil hlavou," øekl kaòkovský gólman Radek Trenér Luboš Votava.kaòkovský útok, který trestal: 
a dodal: "Druhý poloèas kluci Vokoun. "Michal Šilhán má více 

Nejprve v 68. min. Nedvìd, v 82. Výsledky pohárových zápasù hráli dobøe, zápas se snažili aktivit, každou pùlsezonu nám 
min. Mandík po útoku vedeném Církvice - Tupadly, Hlízov - U. 

dohrát dokonce. Nám navíc chybí ve tøech, ètyøech zápasech. po levé stranì snížil na 2:4. V 86. Janovice, N. Dvory - K. Hora B, 
chybìlo pìt klukù - Reis, Proto jsme se s Kaòkem dohodli min. ještì Klatka v pokutovém H. Buèice - Žleby, Záboøí - 
Wágner, Urban, Výborný mladší, na hostování Radka Vokouna," území napálil jen Svobodu, ale Malín, Zruè - Malešov a 
Èížek." vysvìtlil Luoš Votava.Mandík parádní tvrdou ranou po Hostovlice - Pabìnice 
Za stavu 0:4 se zdálo utkání Branky: 68. Nedvìd, 82., 88. moderní kolmici vykøesal pro nehlášeny!

O VÍKENDU SE HRAJE

Okresní pøebor - 1. kolo IV. tøída skupina A - 1. kolo
A1A0101 Zbraslavice Zbýšov 25.08. 17:00 SO A3A0101 Horky Chotusice B 25.08. 17:00 SO
A1A0102 Pabìnice Žleby 25.08. 17:00 SO

A3A0103 N. Dvory B Kaèina 25.08. 17:00 SO
A1A0103 N.Dvory Tupadly 26.08. 17:00 NE

A3A0104 Hostovlice Vlkaneè 25.08. 17:00 SOA1A0104 K. Hora B Malešov 25.08. 17:00 SO
A3A0105 Záboøí Horušice 25.08. 16:00 SOA1A0105 Køesetice Kácov 25.08. 17:00 SO
A3A0106 Kaòk B Vrdy B 26.08. 17:00 NEA1A0106 Malín Vrdy 25.08. 17:00 SO

A1A0107 U. Janovice B Sedlec 26.08. 17:00 NE A3A0107 Okøesaneè Církvice 25.08. 17:00 SO

III. tøída - 1. kolo IV. tøída skupina B - 1. kolo
A2A0101 H. Buèice Suchdol B 26.08. 17:00 NE A3B0101 Zbraslavice B Zbýšov B 26.08. 17:00 NE
A2A0102 Pabìnice B Sázava B 26.08. 17:00 NE

A3B0102 Zruè B Sobìšín 25.08. 17:00 SO
A2A0103 Potìhy Tupadly B 25.08. 17:00 SO

A3B0103 Štrampouch Nepomìøice 25.08. 17:00 SOA2A0104 Bratèice Rataje 26.08. 17:00 NE
A3B0104 È. Janovice Malešov B 25.08. 17:00 SOA2A0105 B. Podolí B Hlízov 26.08. 17:00 NE
A3B0106 Malín B Miskovice 26.08. 17:00 NEA2A0106 Kaòk Kluky 25.08. 17:00 SO

A2A0107 Chotusice Sedlec B 26.08. 17:00 NE A3B0107 Suchdol C Moèovice 25.08. 17:00 SO
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