KOMUNIKÉ Č. 5/2019 ZE ZASEDÁNÍ
VV OFS KLATOVY z 5. 6. 2019
Přítomni: Jan Červený, Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Červený, Miloš Harmady, Vratislav Krulich,
Miroslav Šmrha, Evžen Veselý a Václav Zahradník, dále přítomen sekretář svazu Miroslav
Sedlmaier
Omluven: František Kalista (účast na finále Poháru PKFS v Rokycanech)

Jednání VV řídil předseda OFS Jan Červený.
Kontrola usnesení z minulé schůze:
Všechny body usnesení splněny.
VV bere na vědomí:
✓ zprávy předsedů komisí z průběhu jarní části soutěží.

✓ Zprávu p. Zahradníka z účasti v národním finále okresních výběrů U12. Tento
výběr OFS získal 3. místo a zajistil si postup do celostátního finále, které se
uskuteční ve dnech 10.-11.6. 2019 v Praze na stadionu Motorletu. V této
souvislosti VV děkuje hráčům a trenérům výběru za vzornou reprezentaci a
přeje nastávajícím celostátním finále hodně úspěchů!
✓

Zprávu p. Zahradníka o přípravě a zabezpečení finálových turnajů mladších a
straších přípravek (8.6. v Sušici, 9.6. v Nýrsku). Ceny (poháry, medaile a
diplomy pro turnaj v Sušici převzal sekretáře OFS p. Zahradník, do místa
konání v Nýrsku osobně zabezpečí předání pořadateli v den konání sekretář
svazu.

✓ Informaci předsedy OFS Klatovy z průběhu VH FAČR, která se konala 24.5.2019
v Nymburce
✓ Informaci p. Vratislava Krulicha o přípravě nového soutěžního ročníku.
Přihlášky do roč.2019/20 - všechny kluby které se zúčastnily letošního ročníku
2018/19 - v soutěžích dospělých mimo již avizované neúčasti TJ Bezděkov(IV.
třída) . OP starších žáků dosud eviduje STK přihlášky od čtyř klubů, a to je
dostatečný počet k tomu, aby byla tato soutěž v novém ročníku OFS
organizována. V kategorii mladších žáků přihlášeno 9 družstev, ve starších
přípravkách eviduje STK 21 (!!!) přihlášek, v mladších přípravkách je 14
přihlášených týmů.
VV velice oceňuje:
kluby, které zasláním přihlášek svých týmů do roč. 2019_20 (dosud jmenovitě
Svatobor Hrádek,S.Kolinec, S.Bolešiny+S.Měčín ,SRK Ž.Ruda)do kategorie
starších žáků umožní po několikaleté pauze znovu v působnosti OFS uspořádat
OPSŽ a tím udělat důležitý krok pro zamezení hrozícího postupného úbytku
hráčů ve vyšších věkových kategorií (dorost, muži) a přijal rozhodnutí (viz VV
schválil…. níže toto komuniké)

VV schválil:
✓ Mimořádné prodlužení termínu přihlášek pro kategorii starších žáků (model
8+1) do 17.6. 2019 do 18:00 hodin.
✓ Dotaci z rozpočtu OFS v částce 5000,- Kč pro týmy, které se přihlásily anebo
ještě do 17.6. 2019 využijí zaslání přihlášek do roč. 2019-2020 v kategorii
starších žáků a tuto soutěž řádně dle rozlosování dohrají. Dotaci obdrží kluby
nejpozději do 30.9. 2019.
✓ Po připomínkách v komisích a VV, aby Rozpis soutěží roč. 2019/20 zůstal beze
změn. OPSŽ bude hrán čtyřkolově a STK ještě uvažuje o variantě nástavby – 0
Pohár předsedy OFS. Poslední korektury budou řešeny na losovacího aktivu a
následně po skončení na VV po skončení 2.7.2019.
✓ Po připomínkách v komisích a VV, aby Rozpis soutěží roč. 2019/20 zůstal beze
změn. OPSŽ bude hrán čtyřkolově a STK ještě uvažuje o variantě nástavby – 0
Pohár předsedy OFS. Poslední korektury budou řešeny na losovacího aktivu a
následně po skončení na VV po skončení 2.7.2019.
✓ Model soutěží a zařazení družstev se zohledněním postupů i postupů stejný
jako v předcházejícím ročníku 2018/19 bude a bude zveřejněn v Zápise ze
schůze STK včetně zařazení týmů do soutěží, nejpozději po posledním
odehraném jarním kole.
V obou kategorií přípravek stejný jako v jarní části 2019 (v kompetenci KM a
TMK – turnaje mimo IS FAČR)
✓ Termín, program a přípravu letního losovacího aktivu, který se koná v úterý
2. 7. 2019 od 16:30 hodin v kavárně hotelu Rozvoj v Klatovech. V rámci aktivu
bude provedeno vyhodnocení ročníku 2018/19 a rozlosování roč. 2019/20.
✓ Ocenění funkcionářů a jubilantů na letním losovacím aktivu 2.7.2019.
Zaslání pozvánek jubilantům zabezpečí sekretář svazu.
VV pověřil:
✓ STK na základě konečného uspořádání soutěží (IV. tř. a OP ml. žáků)
sestavením termínové listiny PODZIM 2019, její následné zveřejnění na Úřední
desce OFS, nejpozději do 20.6.2019.
✓ předsedu STK a sekretáře OFS ve spolupráci s DK vyhotovit Rozpis pro soutěžní
ročník 2019/20 dospělých a mládeže v elektronické podobě. Tento v souladu
s platnou legislativou ke stažení a dalšímu využívání zveřejnit na Úřední desce
OFS Klatovy. V jiné podobě nebude RS pro ročník 2019/20 mimo interní
potřeby zabezpečení chodu svazu (komise, VV
Příští schůze VV se koná 2. 7. 2019 cca od 18:00 hodin po skončení losovacího aktivu
v místě jeho konání.
Zapsal: Evžen Veselý
Výpis ze zápisu VV zpracoval: Sedlmaier Miroslav, sekretář OFS

