FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731125144 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis č. 5/2022 z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 03. 05. 2022
Místo konání: zasedací místnost OFS Sokolov
Přítomni: Mgr. Tomáš Provazník, Slavomír Kozel, Bc. David Palla, Jan Rod, Mgr. Jan Makovec
Omluveni: Bc. František Nedbalý,Stanislav Štípek,
Hosté: Jiří Špak (sekretář), Oldřich Kozel (správce sociálních sítí KKFS), Mgr. Lukáš Jankovský
a Martin Jelínek (odstupující a nový GTM OFS K.Vary)
Jednání řídil předseda VV Mgr. Tomáš Provazník dle schváleného programu.
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
• schůzka na magistrátu Karlovy Vary – Stanislav Štípek
• vyvolat jednání s představiteli fotbalového svazu na německé straně – Bc. František Nedbalý
2. Došlá pošta:
• FK Ostrov – zaslána doplněná žádost o finanční příspěvek na pořádání turnajů pro mládež
• FAČR – svolání 24. řádné Valné hromady FAČR → 17. 6. 2022 v Praze (hotel Pyramida)
3. Grassroots trenéři mládeže OFS Karlovy Vary
• od 1. 3. 2022 došlo ke změně na pozici GTM OFS K.Vary → odstoupil Mgr. Lukáš Jankovský
a funkce se ujal Martin Jelínek
• Lukáš Jankovský informoval VV o svém působení ve funkci GTM a vysvětlil důvody svého
odstoupení z funkce
• Martin Jelínek prezentoval motivaci a záměry, které by rád realizoval v nové pozici
4. Logo Karlovarského KFS
• na jednání VV byl pozván Oldřich Kozel → provedl videoprezentaci o přípravě nového loga
KKFS
• VV pověřuje Oldřicha Kozla zpracováním grafického návrhu loga KKFS a předložením návrhů
4. Ekonomické informace
• členové VV byli podrobně seznámeni s příjmy a výdaji za 04/2022
• na připravovaném programu „Ekonomika“ se stále pracuje (František Nedbalý ve spolupráci
s účetní a sekretářem) → na příštím VV je třeba již předložit konkrétní podobu programu
5. Národní pohár krajských výběrů 2022 (Regions Cup)
• vyhodnocení utkání 1. kola Karlovarský KFS – Plzeňský v Sokolově (výhra 1:0 a postup do
dalšího kola)
• příští utkání se odehraje v Rakovníku dne 31. května od 18:00 hod. s výběrem Pražského KFS
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6. Informace GTM Karlovarského KFS – mládežnický fotbal
• informace o průběhu 5. kola MKS se Středočeským KFS
• vyhodnocení činnosti GTM KKFS a GTM OFS
• plán akcí na květen:
- 7. kolo MKS v Libereckém kraji (3. 5.)
- krajské kolo McDonalds Cup v Sokolově (16. 5.)
- semifinálová skupina dorosteneckých okresních výběrů v Mar.Lázních (25. 5.)
- proběhnou soustředění krajských výběrů U-14 a WU-14 (květen popř. červen)
7. Stacionární branky pro kluby hrající krajské soutěže
• byly stanoveny parametry poptávkového řízení pro potřeby výběru dodavatele včetně instalace a
příslušenství → do 11. 5. 2022 budou osloveni potencionální dodavatelé → uzávěrka nabídek
31. 5. 2022 → výběr dodavatele na příštím VV
8. Ostatní informace:
• Zasedání Regionální komise FAČR
– předseda seznámil členy VV s programem jednání nejbližšího zasedání Regionální komise
FAČR → 4. 5. 2022
• Cestovní náhrady rozhodčím a delegátům
– sekretář provedl „průzkum“, jak se staví v ostatních krajích naší republiky ke zvýšení
cestovních náhrad rozhodčím a delegátům → až na Plzeňský KFS ve všech krajích nenavyšují
náhrady delegovaným osobám a čekají, zda se náhrady nezvýší před novým soutěžním
ročníkem
• Značkovací spreje pro rozhodčí
– KR požádala VV o nákup značkovacích sprejů pro rozhodčí, kteří rozhodují utkání krajských
soutěží → viz bod č.9
• Soutěže mládeže v novém soutěžním ročníku 2022/23
– uzávěrka zasílání přihlášek do nového soutěžního ročníku je 31. 5. 2022 → VV pověřuje
Komisi mládeže, aby do 15. 6. 2022 provedla „monitoring“ přihlášek do soutěží mládeže
v kraji i v okresech a navrhla systém soutěží
9. VV Karlovarského KFS schvaluje:
• nákup 100 ks značkovacích sprejů pro rozhodčí Karlovarského KFS
• příspěvek 10.000 Kč klubům FK Ostrov a FC Slavia Karlovy Vary na pořádání
mládežnických turnajů
• nominaci na ocenění Cenou Dr.Václava Jíry tyto fotbalové osobnosti za jednotlivé OFS
- Jan Profant (navrhl OFS K.Vary)
- Jaroslav Maršík (navrhl OFS Sokolov)
- Zdeněk Volf (navrhl OFS Cheb)
• vyúčtování těchto akcí:
- školení trenérské licence C + doškolení trenérské licence B
- zimní halové turnaje pro mládež
- 5. kolo MKS se Středočeským KFS v Sokolově
10. Termín příštího zasedání:
• příští zasedání se uskuteční v úterý 7. 6. 2022 od 16:00 hod. v Karlových Varech.
V Karlových Varech dne 9. 5. 2022
zapsal: Jiří Špak, sekretář Karlovarského KFS

ověřil: Mgr. Tomáš Provazník, předseda VV
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