Zpráva z jednání výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 21.5.2019
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

ZÁPIS č. 5/2019
Přítomni :
Omluveni :
Hosté:

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

Kontrola usnesení:
6/2

2/4

Pan Jehlička byl pověřen přípravou k nahlédnutí aktuálních sponzorských smluv. Termín příští
zasedání VV.
VV bere na vědomí zahájení jarní části soutěží mládeže
VV bere na vědomí zajištění závěrečných turnajů mládeže
Mladší přípravka - finále - 8 mužstev
9.6.2019
Týniště n.O.
3.500,- Kč
Mladší přípravka - o umístění - 6 mužstev
8.6.2019
Rokytnice

3.000.- Kč

Starší přípravka - 8 mužstev
8.6.2019
Sopotnice

3.500,- Kč

Okresní pohár mladších žáků - 7 mužstev
12.5.2019
Lípa n.O.

3.000,- Kč

21.5.2019 - VV schválil částku 3.500,- (původně 7 mužstev, účast 8 mužstev + UNION Rokytnice)

Turnaje budou vloženy do IS a VV schvaluje paušál pro rozhodčí á 500,- Kč + 1x cestovné.
V případě odstoupení od pořadatelství bude uložena oddílu pokuta ve výši 1.500,- Kč.
VV schválil, že novou soutěž starších žáků v soutěžním ročníku 2019/2020 bude řídit STK.

4/4

6/4

Den náborů 31.5.2019 v Kostelci nad Orlicí.
VV upozorňuje oddíly, že další termín konání Dnů náborů je září 2019 a je možno zasílat
požadavky na pořádání přímo panu Kaplanovi okresnímu trenérovi.
Dotace OFS FAČR připravuje a zajistí pan Jehlička a Reichl.
21.5.2019 - faktura odeslána na FAČR

Jednání VV OFS:
1/5

VV schvaluje termínovou listinu dospělých sezóny 2019/2020 - Podzim 2019.

2/5

VV schvaluje přihlášku do soutěže sezóny 2019/2020. Přihláška bude přílohou zápisu VV.
Termín podání přihlášky je 24.6.2019. Termín přihlášek pro mládež je 31.7.2019 (10.8.2019).

3/5

VV se omlouvá trenérům, kteří absolvovali trenérské školení a dosud neobdrželi trenérské
průkazy.

4/5

VV bere na vědomí výsledky turnaje U12 v Třebíči a postup mužstva do finále v Praze z třetího
postupového místa. (RK-Brno 1:1; RK-Nový Jičín 1:0; RK-Olomouc 4:0; RK-Vsetín 2:2; RK- Ústí n.O. 0:2;
RK-Žďár 1:1)

5/5

VV vzal na vědomí průběh Okresního poháru mladších žáků v Lípě nad Orlicí. VV děkuje
oddílu TJ Sokol Lípa a KM za hladký průběh turnaje.

6/5

VV vzal na vědomí průběh venkovního přeboru dívek 8.5.2019 v Kostelci nad Orlicí.
VV děkuje FK Kostelec n.O. a KM za hladký průběh turnaje.

7/5

VV vzal na vědomí umístění výběrů OFS v krajských soutěžích.

8/5

OFS RK bude pořádat venkovní turnaj výběrů OFS kategorie U11 a druhý turnaj kategorie U12,
oba turnaje proběhnou 28.9.2019 (minimální počet kabin na každém turnaji je pět pro minimálně 16 hráčů v
kabině) . VV žádá zájemce o pořádání, aby své nabídky zaslali panu Kaplanovi. Termín podání
nabídky je 31.července 2019.

9/5

VV schválil dotaci pro kluby, které dohrají novou soutěž žáků ve výši 1.500,- Kč/klub.

Příští jednání VV bude 25.6.2019 v 16:00 hod.
Zapsal: IPR

