FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 731 125 144 168 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 9. 1. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Hejret, Kozel, Skála, Garaj, Bc. Palla
Omluveni: Novotný, Pešek - předseda KR
Hosté: Špak, Buday, Vorel – předseda DK
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
 Karlovarský kraj – informace o zástupci Karlovarského kraje na zahajovacím ceremoniálu na
halovém turnaji „O pohár předsedy ŘKČ“
 Policie ČR – žádost o spolupráci (podání informací ze zápasy I.B třídy Lomnice B – Kraslice, kde


došlo ke zranění hráče  zajistí obratem sekretář
FAČR – pozvánka na seminář lektorů pravidel fotbalu  předat p. Adamcovi

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
 pasportizace hřišť klubů hrajících KPM (STK)
 logo Karlovarského KFS (p. Hejret)  do konce února budou zpracovány návrhy loga a předložena
cenová nabídka

3. Vystoupení hostů
Lubomír Vorel (předseda DK):
 informace o činnosti disciplinární komise
 počty trestů – klesající tendence
 nastoleno téma „urážky na internetu“ zda trestat, či nikoliv  KKFS nebude na tyto vnější podněty
reagovat

4. Náplně práce jednotlivých členů VV
Došlo k rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti Karlovarského KFS mezi členy
VV takto:
Votík – zastupování KKFS navenek, operativní řízení KKFS
Hejret – mládež
Garaj – dotace
Palla – koordinace práce sekretáře a GTM
Kozel – součinnost jednotlivých komisí, finance
Skála – rozhodčí
Novotný – činnost v KR
5. Diskuse:
 p. Votík

-

proběhla diskuse na téma „výzva FAČR k doplnění aktuálních e-mailových
adres svých členů“  požádat FAČR o vysvětlení potřeby e-mailu u členů
proběhla diskuse o komunikaci mezi jednotlivými komisemi, byly nastaveny
způsoby komunikace, především při řešení mimořádných situací
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p. Kozel

p. Buday

-

reakce na povinnost členů FAČR mít svoji e-mailovou adresu  pokud tímto

-

bude podmíněn i start v mistrovském utkání – vystoupit proti tomuto „nesmyslu“,
svolat aktiv klubů a přizvat na něj kompetentní osobu z FAČR k vysvětlení klubům
KR připravuje náborovou akci pro rozhodčí (VPR) s cílem zajistit nové
rozhodčí  VV schvaluje teze navržené komisí rozhodčích; do konce ledna budou
osloveny kluby, aby nahlásily zájemce ze svých řad

-



p. Palla

-

informace o přípravě obou velkých halových turnajů:
O pohár předsedy ŘKČ (17. – 18. 1. 2020)
Halový turnaj okresních výběrů (26. 1. 2020)
na internetových stránkách FAČR otevřen termín na Školení trenérů
licence C (6. – 8. 3. 2020), včetně doškolení licence C (8. 3. 2020)
požadavek na dotaci mládežnických halových turnajů U7 –U11 oddílu FK
Baník Sokolov v průběhu zimní přípravy (5 turnajů po 3.000 Kč)  viz bod 5

5. VV Karlovarského KFS schvaluje:
 příspěvek 15.000 Kč pro FK Baník Sokolov na pořádání zimních halových turnajů pro mládež
6. VV pověřuje nebo ukládá:
 p. Votík
 p. Buday

– projednat s účetní KKFS (pí Rohlová) způsob spolupráce s VV (zejména
formou pravidelného předkládání měsíčních uzávěrek)
– s předstihem předkládat VV rozpočty jednotlivých akcí

7. Termín příštího zasedání:
 čtvrtek 6. 2. 2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Karlovarského KFS
V Karlových Varech dne 9. 1. 2020
zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV
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