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 14. 5. 2020
Místo konání: Karlovy Vary
Přítomni: Ing.Votík, Hejret, Bc. Palla, Kozel, Garaj, Novotný
Omluveni: Skála
Hosté: Špak, Buday
Projednáno bylo:

1. Došlá pošta:
 FAČR – informace generálního sekretáře  pasportizace hřišť, smlouvy okresních GTM
 FAČR – rozhodnutí VV FAČR o změně Soutěžního řádu  přihlášky do soutěží, losovací
aktivy  viz bod 3
 FAČR – rozhodnutí VV FAČR o změně Disciplinárního řádu  amnestie  viz bod 4
 FAČR – termínová listina ŘKČ
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Trvají tyto úkoly:
 pasportizace hřišť klubů hrajících KPM (STK)
 logo Karlovarského KFS (p. Hejret)
 valná hromada KKFS  budeme řešit na červnovém zasedání VV
3. Přihlášky do soutěží, termínová listina
 termín odevzdání přihlášek do soutěží stanovit ke konci června
 z důvodu zjištění situace zejména o stavu mládežnických družstev požádat kluby o
„předběžnou“ přihlášku do 31. 5. 2020
 snaha o to, aby soutěže mužů byly zahájeny 22. 8. 2020 a soutěže mládeže 5. 9. 2020
4. Disciplinární řád - amnestie
 DK předloží písemný podklad, kterých osob se bude amnestie týkat, který po té sekretář
„promítne“ do IS FAČR
5. Diskuse:
 p. Votík
 p. Kozel
 p. Novotný
 p. Buday
 p. Špak

-

informace z jednání VV FAČR
sjednat schůzku nebo pozvat na jednání VV účetní KKFS  viz bod 6
sjednat schůzku předsedů OFS k problematice okresních GTM  viz bod 6
informace o probíhajícím projektu VPR pro rozhodčí
informace o novinkách v systému vzdělávání trenérů
pokus o uspořádání nějakých „neoficiálních“ soutěží pro mládež v průběhu
měsíce června (čeká se na zájem ze strany klubů – zatím velice malý)
informace o připravované „neoficiální“ soutěži zejména pro kluby hrající
krajské soutěže mužů; upřesnění znění propozic; účast 25 družstev – 5 skupin
po 5 družstvech  viz bod 6

6. VV Karlovarského KFS schvaluje:
 uspořádání turnaje pro družstva mužů na bázi přátelských utkání (29.5. – 28. 6. 2020)
 termín pro podání přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2020/21 na 25. 6. 2020
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7. VV pověřuje nebo ukládá:
 p. Votík
 p. Špak

– sjednat schůzku členů VV s účetní Karlovarského KFS
– sjednat schůzku předsedů OFS k problematice okresních GTM
– rozeslat do klubů „předběžné“ přihlášky do soutěží  výstupy zpracovat
a poskytnout členům VV

8. Termín příštího zasedání:
 čtvrtek 4. 6. 2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Karlovarského KFS
V Karlových Varech dne 14. 5. 2020
zapsal: Jiří Špak, sekretář KKFS

ověřil: Ing. Rostislav Votík, předseda VV
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