FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Plzeň – město
Výkonný výbor
IČO: 22880445
Úslavská 75, 326 00 Plzeň

Zápis z VV OFS-PM ze dne 8. 7. 2019
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Přítomni: Froněk, Bednář, Hačka, Kříž, Štverák, Šnobl, Buša
Pozvaní hosté: Kellnerová Vlasta
Omluven: Program:
1) Kontrola úkolů
2) Došlá pošta
3) Z komisí
4) Různé a úkoly
1) KONTROLA ÚKOLŮ
•

Žádost o dotaci na krajský úřad Plzeňského kraje
Úkol byl splněn.
Předseda VV OFS-PM podal žádost na krajském úřadu Plzeňského kraje. Žádosti nebylo vyhověno.

•

Příprava losovacího aktivu
Úkol byl splněn.
VV OFS-PM připravil veškeré podklady k losovacímu aktivu, který se bude konat ve středu 10. 7. 2019
v restauraci Péčko v areálu SK Petřín Plzeň.

•

Vyúčtování s trenéry mládeže za soutěžní ročník 2018/2019
Úkol byl splněn.

2) DOŠLÁ POŠTA
•

Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA
Doručen byl email s novými změnami a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platný od 1. 7. 2019.
Změny a doplňky budou umístěny na webové stránky OFS-PM.

•

Nový sazebník rozhodčích a delegátů
Doručen byl nový sazebník rozhodčích a delegátů platný od 1. 7. 2019.
Nový sazebník bude umístěn na webových stránkách OFS-PM.

3) Z KOMISÍ
STK
▪
▪

▪
▪

Běžná agenda, veškeré informace v pravidelných zprávách STK na webu OFS-PM.
STK upozorňuje kluby hrající soutěže pod OFS-PM, že nejzazší termín pro podání globálních
hlášenek je 30. 7. 2019. Výjimku tvoří pouze turnajové soutěže MPPP, MPMP a MPSP, kde je
nejzazší termín stanoven na 8. 8. 2019.
STK informuje kluby, že nový Rozpis mistrovských soutěží 2019/2020 bude se všemi změnami
uveřejněn na webových stránkách OFS-PM nejpozději 13. 8. 2019.
STK informuje kluby, že na základě rozhodnutí VV FAČR byl znovu obnoven klub
SK Plzeň 1894 z. s. pod stejným číslem 3230121.

DK
▪

Běžná agenda, veškeré informace v pravidelných zprávách DK na webu OFS-PM.

▪
▪

Běžná agenda, veškeré informace v pravidelných zprávách KR na webu OFS-PM.
KR informuje kluby o nadcházejícím letním semináři rozhodčích, který se bude konat
v pátek 16. 8. 2019 na hřišti SK Smíchov Plzeň.

▪

Informuje o proběhlém soustředění širšího výběru OFS-PM U11 v Melchiorově Huti
ve dnech 25. 6. 19 – 26. 6. 19. Soustředění se zúčastnilo celkem 24 hráčů / hráček pod vedením
trenérů F. Puchmertla a V. Lhotáka.
KM informuje kluby, že v novém soutěžním ročníku 2019/2020 bude hrací doba soutěže
MPMP 4+1 stanovena na 2 x 15 minut nebo 1 x 30 minut po vzájemné dohodě (celková doba
jednoho turnaje bude tedy 90 minut bez přestávek) a MPSP 5+1 na 1 x 30 minut (celková doba
jednoho turnaje bude tedy také 90 minut bez přestávek). Doporučená doba přestávky
je 5 – 10 minut (dle počtu hráčů v týmu).

KR

KM

▪

4) RŮZNÉ A ÚKOLY
•

•
•

VV OFS-PM se usnesl, že poháry a medaile, které měly být předány na turnaj mladších přípravek
pořádaném Sokolem Letná, budou poskytnuty klubu SK Petřín Plzeň, který pořádá turnaj mladších
přípravek 24. 8. 2019 za účasti více než dvaceti klubů.
VV OFS-PM schválil přihlášky do soutěží mládeže v ročníku 2019/2020 účast následujících klubů:
Sokol Dobříč, TJ Sokol Spálené Poříčí, TJ Baník Líně, TJ Baník Zbůch.
VV OFS-PM schválil finanční odměnu za vítězství v Poháru OFS-PM klubu TJ Union Plzeň ve výši
5000,- Kč, poraženému finalistovi SK Smíchov Plzeň ve výši 3000,- Kč a vítězi soutěže „Fair Play“, která
ještě není vyhodnocena odměnu ve výši 5000,- Kč.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.
Příští zasedání VV OFS-PM se uskuteční 8. 8. 2019 od 16:00 hodin v kanceláři OFS-PM, Úslavská 75.
Zapsal: Mgr. Jakub Hačka

Schválil: Ing. Milan Froněk

