KOMUNIKÉ Č. 1/2019 ZE ZASEDÁNÍ
VV OFS KLATOVY z 8. 1. 2019
Přítomni: Ing. Zdeněk Bárta, Jan Červený, Jaroslav Červený, František Kalista, Vratislav
Krulich, Miroslav Šmrha, Evžen Veselý a Václav Zahradník, dále přítomen sekretář svazu
Miroslav Sedlmaier.
Omluven: Miloš Harmady
Jednání VV zahájil a dále řídil předseda OFS Jan Červený.
VV bere na vědomí:
✓ Došlou poštu:

- Dopis VV FAČR – oznámení o svolání mimořádné VH FAČR na 5.2.2019, místo konání
Nymburk
- Dopis na KFS a OFS nového sekretáře FAČR pana Jana Paulyho
- Vánoční a novoroční a přání od klubů , dalších subjektů a společností
✓ Informace :
KM, TMK (p. Zahradník) :
komise na své poslední listopadové schůzi zhodnotila mimo jiné podzimní část
turnajů mladších a starších přípravek. Na základě zkušeností trenérů a monitorování
soutěžních utkání přípravek TMK doporučila VV OFS organizování a řízení jarní části turnajů
obou věkových kategorií přípravek podle modelu organizování turnajů přípravek KFS .
Komise pověřila p. Gajdůška provedením rozlosování turnajů v termínech podle TL OFS Jaro
2019 s tím, že by nebyly turnaje přípravek zadány a evidovány prostřednictvím
Informačního systému FAČR a veškerá komunikace (upřesnění pořadatelskými kluby
termíny uspořádání turnajů, zadávání výsledků, soupisky na jednotlivé turnaje atd.)
Zhodnocení účasti na halovém vánočním turnaji okresních výběrů U11 ve
Strakonicích. Výběr OFS Klatovy se umístil ve velmi silné konkurenci na 2.místě, neúčast
nominovaného hráče z SK Klatovy 1898 bude řešena v souladu s RS 2018/19
✓ předseda OFS (p. Jan Červený):

k sestavování žebříčku na základě zaslaných návrhů kluby do ankety nejúspěšnějších
sportovců, trenérů, rozhodčích a kolektivů za r.2018.
✓ Legislativní úsek (p. Z.Bárta) :

upozornění na dodržování Stanov OFS , čl.15 bodu 5 ze strany klubů při vysílání svých
delegátů na XX.VH OFS.

VV schválil
✓ Plán práce VV OFS Klatovy na rok 2019
✓ Směrnici o poskytování finančních náhrad OFS Klatovy pro rok 2019 s platností od 1.1.2019
✓ Projednal písemné materiály k organizačnímu zajištění XX. VH OFS , která se koná 26.1.2019
od 10:00 hodin v hotelu Rozvoj v Klatovech
✓ Návrh rozpočtu OFS na rok 2019 ke schválení na XX.VH OFS

✓ Pořízení nového počítače a MT na smlouvu u O2 pro zabezpečení chodu OFS a činnosti
sekretáře svazu.

VV rozhodl
na návrh KM a TMK ve věci organizování a řízení jarní části turnajů mladších a starších
přípravek podle modelu organizování turnajů přípravek KFS s tím, že jednotlivé turnaje
nebudou zadávány do Informačního systému FAČR .

VV pověřil
komise mládeže organizací a řízením turnajů v jarní části roč.2018/19 obou věkových
kategorií přípravek. KM v plném rozsahu přebírá dnem 9.1.2019 za tyto soutěže od STK
zodpovědnost, a to včetně komunikace s kluby související s jejich řízením (rozlosování,
upřesnění pořadatelskými kluby termíny uspořádání turnajů, zadávání výsledků, soupisky
na jednotlivé turnaje , změny atd.)
Termín plnění: od 9.1.2019

VV ukládá komisi mládeže
a) předložit zápise z listopadové schůze KM a TMR
Termín: do 26.1.2019
b) předložení podepsaných smluv s trenéry a vedoucími okresních výběrů přípravek a žáků
Termín: do 28.2.2019
c) Zpracováním metodických pokynů pro kluby mající v soutěžích týmy v kategoriích
přípravek – období JARO 2019, které budou rovněž součástí Doplňku RMS JARO 2019 a to
včetně návrhu úpravy RMS pro toto soutěžní období
Termín: do 28.2.2019

Příští schůze VV se koná v úterý 5. 3. 2019 od 18:00 hodin v salonku hotelu Rozvoj
v Klatovech.

