Zpráva z jednání výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 27.6.2018
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

ZÁPIS č. 19/2018
Přítomni :
Omluveni :

Martin Hlaváč , Václav Hlavsa, Miloš Židík, Václav Leimer, Petr Reichl, Zdeněk Vodák,
František Jehlička, Miroslav Martínek,
Miroslav Charvát

Kontrola usnesení:
1/15

Den náborů – květen a září, jakmile budou k dispozici podmínky z KFS, budou zaslány na
oddíly. Oddíly mohou zasílat požadavky na adresu předsedy KM OFS p. Leimera.
o (26.3.2018) - Květen 2018 – pořadatel SK Solnice
o (23.3.2018) - VV schválil dotaci na pořádání v hodnotě 2.000,- Kč/na den náborů

1/17

Vklad do soutěží 2018-2019:
o OP II. třídy
o OP III. třídy
o OP IV. třídy

kauce: 5000,0,0,-

startovné:

3500,2500,2000,-

7/17

Informace o zpracování osobních údajů:
o VV vzal na vědomí metodický pokyn č. 3/2018 Zpracování osobních údajů členů klubů a
dalších osob.
(22.5.2018) - VV projednal informaci o zpracování osobních údajů (GDPR), s tím že oddíly
budou postupně informovány

2/18

Rozpis soutěží 2018-19 - komise zašlou své návrhy na změny do 31.5.2018 reichl@centrum.cz.

4/18

VV na svém zasedání se zabýval pracovní pozicí GRASSROOTS TRENÉRA mládeže OFS.

Jednání VV OFS:
1/19

VV schvaluje rozdělení družstev do tříd, losovací čísla, termínovou listinu a rozlosování
Okresního poháru BFS - GÓL 2018.
VV bere na vědomí připravenost aktivu sekretářů 29.6.2018 - Čestice 17:00 hod..

2/19

VV ukládá DK zveřejnit převod trestů do sezóny 2018-19. Termín 15.7.2018

3/19

VV děkuje za výbornou organizaci závěrečných turnajů přípravek, oddílům Doudleby,
Borohrádek a Častolovice.
VV schvaluje nákup 10-ti míčů č.3 pro účastníky okresního přeboru předpřípravek.

4/19

GTM OFS - VV doporučil pana Kamila Kaplana - Kostelec nad Orlicí.

5/19

VV schvaluje žádost z Nadačního fondu:
1. příspěvek na soutěž kategorie U6 r. 2011 a mladší
2. příspěvek U9-12 chlapci a U11 + U13 dívky

6/19

VV schválil řešení žlutých karet v soutěžním ročníku 2018-19:
Při udělení 4-8-12 ŽK má oddíl možnost si vybrat, zda si hráč trest vybere a nebo ho oddíl
vyplatí 300 - 600 - 900 Kč (včetně pohárových utkání). Oddíl je povinen zaslat emailem žádost
o vyplacení do středy 12:00 hod..

Příští jednání VV bude 21.8.2018 v 16:00 hod. v Rychnově n.K..
Zapsal: IPR

