Zápis č. 21 z jednání VV OFS Pardubice konaného dne 25. 4. 2019
Přítomni: pp. D. Drábek, D. Martínek, K. Řezníček, P. Valenta a F. Vaniš
Hosté: L. Ouředník, K. Schmeiser a P. Cincibuch.

Kontrola zápisu z minulého jednání:
- úkoly ze Zápisu č. 20 ze dne 18. 2. 2019 byly splněny.
Došlá pošta na OFS:
- FAČR – Komuniké VV FAČR, Svolání 21. řádné Valné hromady FAČR na den 24. 5. 2019 v Nymburku,
aktuální zprávy GS FAČR p. Paulyho, MPP OFS a mládežnické turnaje p. Vonášek
- Pardubický KFS – Propozice Krajského kola Veteránského fotbalu dne 11. 5. 2019 v Rozhovicích,
Termínová listina PKFS – Podzim 2019
- Kluby OFS – propozice turnajů, požadavky na obsazování zápasů, seznamy trenérů, soupisky pro jaro
2019, nové vedení členských klubů
Odeslaná pošta z OFS:
- Kluby OFS – aktuální informace z FAČRu (legislativa, dotace – přímé financování klubů), Propozice a
nominace Výběrů OFS, Veteránský fotbal (okresní kolo – pravidla a propozice), Problematika FAČR
členství, „Dotace“ klubům – platby rozhodčích i v roce 2019, Pozvánka na Aktiv mládeže, Pozvánka na VI.
Galavečer OFS dne 21. 6. 2019, Veteránský fotbal (krajský turnaj – účastníci Křičeň, Řečany n. L., L.
Bohdaneč), Pozvánka na Finálové turnaje přípravek, leták na Kemp fotbalových nadějí OFS – Horní Jelení,
Rozhodnutí Etické komise FAČR (Popkovice)
Sdělení předsedy (D. Drábek) a sekretáře (L. Ouředník):
- veškeré zprávy VV, sekretariátu a odborných komisí jsou zveřejňovány na webu OFS v jednotlivých
sekcích (úřední deska, dokumenty), zároveň jsou prostřednictvím zpráv s děním ve fotbalovém hnutí
seznamováni sekretáři klubů elektronickou poštou
- příprava VI. Galavečera OFS – bude se konat v pátek dne 21. 6. 2019 v restauraci U Kosteleckých,
Pardubice – Černá za Bory
- příprava Kempu fotbalových nadějí OFS – bude se konat v termínu 29. 7. – 2. 8. 2019 v RZ Radost Horní
Jelení (info rovněž na webu a facebooku OFS)
STK (L. Ouředník):
- schvalování změn termínů utkání na základě došlých žádostí v IS
- průběžné schvalování propozic turnajů všech kategorií
- vyhodnocení jarního aktivu s kluby dne 4. 3. 2019
- standardní kontrola ZoU (jak ze strany rozhodčích, tak klubů) – chyby řešeny, předávání jednotlivých
případů DK a KR, kontrola platnosti trenérských průkazů uváděných trenérů, kontrola soupisek
- pokuty a poplatky vkládány do sběrných faktur
- schválení hřiště TJ Sokol Veliny, z.s. po rekonstrukci - od dne 18. 4. 2019
- nadstavba Okresního přeboru mladších žáků – skupina o přeborníka a o umístění
- příprava Termínové listiny OFS - podzim 2019
- Přihlášky do soutěží pro SR 2019/2020 – v termínu do dne 10. 6. 2019
DK (P. Valenta):
- standardní úkony a běžná agenda (tresty, pokuty apod.)
- problematika popisů přestupků v ZoU

- udělování pořádkových pokut a poplatků za projednání v DK
- zvýšený počet provinění hráčů za urážlivé a ponižující výroky vůči R
- vkládání pokut pro kluby na sběrný účet a tresty hráčů do IS
KR (K. Schmeiser):
- aktuální stav Nominační listiny rozhodčích pro jaro 2019
- vyhodnocení Zimního semináře rozhodčích ze dne 23. 2. 2019 i následného náhradního semináře
- jarní termíny zasedání KR – 1x za 14 dní, popř. operativně
- problematika obsazování mistrovských utkání
- na vybraná utkání III. a IV. tříd delegovány trojice rozhodčích
- chyby rozhodčích v ZoU s ukládáním pokut
KM (Lic. K. Řezníček) + TMK (Bc. D. Martínek) + GTM OFS (P. Cincibuch):
- info a vyhodnocení výběrů OFS - dne 17. 4. 2019 ve Svitavách
- příprava Finálových turnajů OFS ml. a st. přípravek - dne 7. 6. 2019 v Nemošicích
- Jarní aktiv mládeže - dne 25. 4. 2019 v Hotelu Trim, Pardubice - Ohrazenice
- informace o činnosti GTM OFS k probíhajícím ukázkovým tréninkům a kempům v rámci klubů OFS
- Projekty KM FAČR - Měsíc náborů, Abeceda fotbalu, Každý může být reprezentant…
- info k setkání GTM OFS s p. Blažejem z FAČRu
Další zasedání VV bude svoláno předsedou VV. Termín a místo bude upřesněno sekretářem OFS.
Zapsal: p. Lukáš Ouředník
Ověřil: p. Drahoslav Drábek

