Zápis č. 25 z jednání VV OFS Pardubice konaného dne 18. 11. 2019
Přítomni: pp. D. Drábek, P. Valenta a F. Vaniš.
Hosté: pp. L. Ouředník a K. Schmeiser.
Omluveni: pp. L. Daněk, D. Martínek a K. Řezníček.

Kontrola zápisů z minulých jednání:
- úkoly ze Zápisu č. 24 ze dne 18. 9. 2019 byly splněny.
Došlá pošta na OFS:
- FAČR – Komuniké VV FAČR, info k dotacím, Etická komise,
- Pardubický KFS – Termínová listina PKFS – jaro 2020, Zápisy z VV a odborných komisí,
- Kluby OFS – propozice turnajů, pozvánky na turnaje, přihlášky na halové turnaje OFS, přihlášky na
trenérské kurzy;
Odeslaná pošta z OFS:
- Kluby OFS – aktuální informace z FAČRu (legislativa, dotace), propozice halových turnajů OFS,
Termínová listina OFS - jaro 2020, info k OP Veteránů;
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,
- informace z VV PKFS – místopředseda František Vaniš;
STK (L. Ouředník):
- zhodnocení aktuálního průběhu okresních soutěží,
- schváleny konečné tabulky okresních soutěží po podzimní části SR 2019/2020,
- všechna utkání (vyjma dvou v kat. U9) – odehrány a bez závad,
- průběžné schvalování propozic turnajů všech kategorií,
- příprava jarní části v rámci všech soutěží včetně OP Veteránů (termíny turnajů – nejbližší dne 12. 1. 2020
na UMT Ohrazenice, pozn. pronájem zajištěn)
- Termínová listina - jaro 2020 byla schválena VV,
- příprava jarního aktivu s kluby v termínu pondělí dne 9. 3. 2020 od 17:00 h v Hostinci U Kosteleckých,
Pardubice – Černá za Bory;
DK (P. Valenta):
- standardní úkony a běžná agenda (tresty, pokuty apod.) – zhodnocení podzimní části SR 2019/2020,
- problematika popisů přestupků v ZoU,
- řešení dvou utkání (St. Mateřov – Újezd a St. Čívice – Litětiny),
- udělování pořádkových pokut a poplatků za projednání v DK,
- řešení protestů zadaných v IS,
- vkládání pokut pro kluby na sběrný účet a tresty hráčů do IS,
- převod trestů pro jarní část SR 2019/2020;

KR (K. Schmeiser):
- vyhodnocení podzimní části SR 2019/2020,
- problematika obsazování mistrovských zápasů,
- vyhodnocení spolupráce s OFS Chrudim, OFS Svitavy a PKFS,
- na vybraná utkání III. a IV. tříd byly delegovány trojice rozhodčích,
- chyby rozhodčích v ZoU (pokuty - stav),
- obsazování turnajových a přípravných utkání,
- průběžný nábor a doplňování listiny rozhodčích;
KM (K. Řezníček) + TMK (D. Martínek) + GTM OFS (L. Daněk):
- vyhodnocení turnajů výběrů OFS v rámci PKFS,
- příprava a organizace Halových turnajů OFS pro mladší a starší přípravky ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2019
s místem konání ve SH Dašická Pardubice,
- příprava jarního aktivu mládeže (problematika soutěží mládeže, podněty klubů) – termín bude upřesněn
(pravděpodobně v návaznosti na jarní aktiv klubů),
- školení a doškolení trenérů Licence C,
- předány informace o činnosti GTM OFS Pardubice Lukáše Daňka k probíhajícím ukázkovým tréninkům a
kempům v klubech OFS,
- Kemp talentované mládeže 2020 pořádaný OFS bude uspořádán v termínu 27. – 31. 7. 2020 v RZ
„Tramtáryje“ (bývalé RZ „Radost“) Horní Jelení;
Různé:
VV OFS Pardubice na svém zasedání na základě předem 9-ti přijatých žádostí klubů OFS o finanční
příspěvky na turnaje mládeže a významné akce pořádané v roce 2019, tyto jednotlivě posoudil a schválil
poskytnutí finančních prostředků získaných z vlastních zdrojů všem 9-ti klubům, jejichž žádosti byly jednak
v souladu se SŘ FAČR, tak i v souladu z hlediska obsahového a formálního. Finanční prostředky budou
klubům zaslány bezhotovostně na jejich BÚ v průběhu měsíce prosince 2019.
VV OFS Pardubice přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i sportovních
úspěchů v roce 2020.
Další zasedání VV bude svoláno předsedou VV. Termín a místo bude upřesněno sekretářem OFS.
Zapsal: p. Lukáš Ouředník
Ověřil: p. Drahoslav Drábek

