Informace OFS Semily květen 2020
Na základě dostupných informací a současné situace předáváme jednotlivým klubům
následující informace a do určité míry i některé úkoly, na které by v období bez
sportovní činnosti mohli mít zástupci jednotlivých oddílů více času.
Sportovní činnost a soutěže
V současné době vydal FAČR Aktuální desatero chování na hřišti, které platí pro stav
vyhlášený 30.dubna 2020. Lze však předpokládat, že k dalším změnám dojde s dalším
rozvolňováním od 11.května 2020. Kluby tedy mohou zahájit sportovní přípravu dle
uvedeného Desatera, které najdete v závěru této informace.
Případné přátelské zápasy teoreticky připadají v úvahu po 11.květnu 2020, ale je třeba
počkat na další vývoj epidemie a na upřesnění podmínek. Dle našeho předpokladu je
reálnějším obdobím až červen 2020 za přísně stanovených podmínek (bez diváků, bez
použití sociálního zařízení a šaten).
I zahájení podzimní sezóny bude podle posledních informací odloženo na září
v návaznosti na aktivy vyšších soutěží (počítá se s prvním zářijovým víkendem).
Dotazníky
Kluby OFS Semily měly odeslat dotazník s počty týmů, které chtějí přihlásit do sezóny
2020/2021. Pokud ještě někdo neodeslal, připomínáme:
V příloze zasílám předběžný dotazník k mládežnickým soutěžím na SR 2020/2021. Buď je možné
vytisknout malý formulář v příloze, vyplnit a oskenované či vyfocené zaslat zpět. Nebo jednodušší a
rychlejší varianta v odkazu níže vyplnit dotazník (kliknete na odkaz a vyplňujete)
https://docs.google.com/forms/d/1B6v9QHw0uMm1xPB-6f6rB_TmxuE8Lc6OsRJntpQP294/edit

Důvod vytvoření dotazníku je jednoduchý, v úterý byl ukončen stávající SR 2019/2020 a my by si rádi
udělali orientační přehled o novém SR 2020/2021. Děkujeme za vstřícné a brzké vyplnění. Tento přehled
je orientační není závazný. Přihlášky do soutěží budou probíhat jako v minulých letech dle vašich OFS či
KFS. Tento dotazník je zaslán se souhlasem managera LKFS p. Königa.

Dále měly kluby vyplnit dotazník s přehledem trenérských licencí. Opět pokud ještě
někdo neodeslal, připomínáme:
Žádáme o součinnost při vytvoření seznamu trenérů a platnosti jejich licencí pro okresní fotbalový svaz
Semily. Seznamy trenérů na stránkách FAČR nejsou úplné a chtěli bychom toto napravit. Tento seznam
bude sloužit k efektivnímu plánování školení a doškolení licencí a trenéři budou mít přímé informace o
plánovaných akcích.
Prosím o vyplnění a zaslání na sulcjiri@email.cz

FAČR vyzval všechny administrátory klubů pro vyplnění dotazníku s termínem
vyplnění do 7.5.2020. Věnujte této povinnosti patřičnou pozornost. Odkaz
k vyplnění dotazníku byl zaslán jednotlivým klubům na mail administrátora IS.

Nová sezóna
Soutěže dospělých budou rozděleny dle ročníku 2019/2020, OFS však opět bude
vyžadovat přihlášku, která bude rozeslána v polovině května 2020, kdy by měly být
upřesněny podmínky amatérských fotbalových utkání.
Dále OFS Semily vypisuje soutěže mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků
(7+1) a starších žáků (7+1).
Soutěže OFS se pochopitelně řídí legislativou FAČR, ale řadu OFS upravuje
v jednotlivých rozpisech některá ustanovení, aby byl zachován určitý počet
přihlášených týmů (i když některé výjimky nejsou v úplném souladu s platnou
legislativou FAČR).
Na základě námětů jednotlivých klubů předkládáme k diskusi následující úpravy pro
Rozpis soutěží OFS pro sezónu 2020/2021.
1. Hokejové střídání ve všech soutěžích včetně dospělých
2. Sdružený start v soutěži dospělých za přesně stanovených podmínek
3. Start dvou (tří) o rok starších hráčů v kategorii mladších a starších žáků
Důrazně vyzýváme kluby, aby nad uvedenými návrhy řádně diskutovali a názor klubu
poté uvedli v dotazníku, který bude součásti přihlášky do soutěží.
O dalším vývoji včetně organizace minisoutěžních turnajů v červnu 2020 Vás bude
včas informovat.
Facebook LKFS
Byla založena facebooková stránka pro fotbal v libereckém kraji, zejména myšleno pro
mládežnický a amatérský fotbal. Můžeme zde vzájemně vše sdílet, obohacovat se o
nové věci, informace. Prosím můžete tuto stránku dále šířit mezi lidmi z fotbalového
prostředí. Budu se snažit o maximální informovanost. Děkuji za jakoukoliv podporu a i
náměty na vylepšení stránek.
https://www.facebook.com/fotballkfs/?modal=admin_todo_tour

Program XPS pro kluby
Pokud budete mít zájem o objednání programu XPS pro kluby, posíláme odkaz na
jednoduchou žádost.
https://xps.fotbal.cz/licence-pro-kluby/p274

Program by vám měl usnadnit plánování tréninků včetně řady cvičení pro trenéry.
Doplnění mailů do IS
Doplnění mailů k jednotlivým členům do IS je odloženo do 31.12.2020.

Spolkový rejstřík (informace České unie sportu)
Dle informace z ČUS v Praze, chce NSA při rozdělování prostředků v rámci
rozdělování dotací plně využívat informace o spolcích ze spolkového rejstříku a IS
ČUS. Když se udělala namátková kontrola spolkového rejstříku, tak se však zjistilo,
že zdaleka ne všechny spolky mají splněné „povinnosti“ vůči rejstříku – jsou tam staré
údaje a údaje neaktuální.
Jen tak mimochodem: za to hrozí pokuta a v krajním případě může dojít i ke zrušení
spolku. Bylo by tedy v současné době, kdy je přeci jen výrazně volněji ve funkcionářské
činnosti, provést kontrolu údajů v spolkového rejstříku a IS ČUS.
Při kontrole rejstříku (doporučuji ji dělat současně s údaji uvedenými za daný subjekt
v IS ČUS) se zaměřte na to, že jsou tam uloženy následující dokumenty:
1. Stanovy
2. Jaký je statutární orgán: a) individuální – předseda b) kolektivní
3. Kdy byli zvoleni členové orgánů a kdy, dle stanov, jejich mandát vyprší. Není-li
ve stanovách popsáno funkční období – platí dle NOZ – že je pětieté!
4. Způsob jednání za spolek
5. Má-li spolek kontrolní komisi, musí tam mít zapsané i její členy s délkou
mandátu
6. Účetní závěrky za minulá období
Pozn.: změny je třeba dělat na stránkách justice.cz na tzv. inteligentním formuláři, který
je adresován příslušnému krajskému soudu – závěrečný podpis „vkladatele“ musí být
ověřený
Věřím, že budete této otázce věnovat dostatečnou pozornost, aby nedošlo k
nepříjemným dopadům na vaši TJ/SK.

AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI
Ačkoliv jsme se dnes dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té
doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. Připravili jsme pro naši členskou
základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení
možnosti sportování amatérských fotbalistů. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo
upřesňujícího výkladu, zaměřuje se však na náš sport a naši členskou základnu a je tvořeno východisky
z dostupných zdrojů.
Jsme si vědomi, že tento výklad neodpoví na všechny Vaše otázky ihned, bohužel ani my v této chvíli
neznáme všechny odpovědi. Na druhou stranu cítíme potřebu naše členy informovat průběžně alespoň
v těch oblastech, ve kterých si jisti jsme a počítáme s tím, že tento dokument budeme průběžně
doplňovat v nejkratších lhůtách, ve kterých to jen bude možné.
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností
klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.
Aktuálně vyčkáváme na doplňující výklad Ministerstva zdravotnictví, které přislíbil ministr Vojtěch
v pátek 24/4/2020 na tiskové konferenci.

1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli
řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby
ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se
mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2
metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu
přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i
končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl
o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních
sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
 zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst,
kterých se běžně dotýkají ruce
 zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet
povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci
přistoupíme později

