Zpráva z jednání výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 9.6.2020
Místo konání: Vamberk – hřiště

ZÁPIS č. 4/2020
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Jehlička František, Martínek Miroslav, Židík Miloš, Leimer Václav, Vodák Zdeněk,
Reichl Petr, Hlavsa Václav, Hlaváč Martin
Kaplan Kamil, Rejzl Jan, Frejvald Ondřej
Charvát Miroslav

Kontrola usnesení:
6/1

Pan Leimer informoval o průběhu ZHL OFS: MP – vítěz Dobruška+Opočno 11.1.2020,
SP finále se uskuteční 8.2.2020 a MŽ finále 9.2.2020 v Rokytnici v O. h.
KM uskuteční dva turnaje předpřípravek 29.2. a 14.3. 2020 v Gymnáziu RK.
(11.5.2020) - 14.3.2020 – turnaj se nekonal, OFS vrátí vklad na tento turnaj
(9.6.2020) – vklady byly vráceny oddílům

12/1

VV pověřuje pana Židíka a pana Martínka uzavřením smluv pro rok 2020.

1/3 VV OFS RK bere na vědomí rozhodnutí VV FAČR: „Výkonný výbor FAČR Praha na svém
zasedání dne 7. 4. 2020 ukončil všechny amatérské soutěže včetně všech soutěží v okresech.
Znamená to, že nebudou vyhlášeni okresní přeborníci sezony 2019/2020. Neuskuteční se ani
žádné postupy a sestupy v těchto soutěžích.“
3/3 VV schválil termín přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2020/21 do 26.6.2020.
5/3 VV vzal na vědomí informaci Komise rozhodčích o přípravě letního semináře rozhodčích.
9/3 VV pověřuje STK realizovat mimořádný turnaj „C19“ s termínem zahájení 30.-31.5.2020.
Propozice turnaje zveřejnit do 18.5.2020.

Jednání VV OFS:
Úvod jednání:
Pan Frejvald tajemník Baníku Vamberk přivítal VV na fotbalovém stadionu Baníku v Lukách a
seznámil přítomné s aktivitou členů Baníku za poslední půl rok (nová WC, přestavěná restaurace a
příprava ukázkového tréninku děvčat s účastí široké veřejnosti – 11.6.2020 v 16:30 hod., atd.).
Pan Mgr. Jan Rejzl starosta Městského úřadu Vamberk pozdravil členy VV.
1/4
2/4

VV schválil termínovou listinu OFS RK podzimní části soutěže sezóny 2020/2021.
VV upozorňuje oddíly, že pokud budou v této době pořádat mládežnické turnaje, je nutné
dodržovat následující hygienická opatření, za které zodpovídá pořadatelský oddíl:
Od pondělí 8. 6. 2020 je možné organizování zápasů (tedy i turnajů) za následujících podmínek:
* na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
* vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
* sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
* na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
* po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
* zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách;
* ve sprchách zajistit co největší možné odstupy;
* zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
Turnaje dětí zřejmě budou přítomni i rodiče, případně fanoušci, je tedy nutné podotknout, že se také počítají do výše uvedeného limitu 500 osob
a že by tyto osoby měly mít zakrytý nos a ústa všude, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, pokud nejde o členy
jedné domácnosti. Pokud by tedy šlo o větší turnaj a okolo hřiště byla v bližším prostoru skupinka podporujících rodičů, mělo by být zakrytí úst
a nosu dodrženo.
V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici.
S pozdravem Mgr. Jiří Hendrich – právní oddělení
Fotbalová asociace České republiky
e-mail: hendrich@fotbal.cz; tel: 233 029 212

3/4

KM mládeže na základě zájmů oddílů navrhuje připravit v sezoně 2020/21 okresní soutěž
dorostu. VV ukládá STK a GPM připravit podmínky této soutěže. Termín předložení návrhu je
do příštího jednání VV.

4/4

VV pověřuje předsedu STK svolat společné jednání STK a KM a připravit podklady pro nadační
fond fotbalové mládeže.

5/4

VV schválil nákup cen pro „Pohár senátora M. Antla“.

6/4

VV bere na vědomí přesunutí VH FAČR na podzim 2020

7/4

VV se zabýval přípravou „Poháru OFS Rychnov n. Kn. 2020“

8/4

Aktiv sekretářů bude 10.7.2020 v 17:00 hod.. Místo konání bude upřesněno (zajistí p. Martínek).
Pozvánku zajistí p. Jehlička.

9/4

VV pověřuje předsedy komisí přípravou změn v nového Rozpisu soutěží 2020/21. Termín do
30.6.2020.

Příští jednání VV bude v úterý 7.7.2020 v 16:00 hod. OFS RK.
Zapsal: IPR

