Zpráva z jednání výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 16.9.2020
Místo konání: OFS Rychnov

ZÁPIS č. 7/2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Kontrola usnesení:
12/1

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

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.

7/4

VV se zabýval přípravou „JAKO poháru OFS Rychnov n. Kn. 2020“
16.9.2020 – pan Martínek seznámil VV s programem a zajištěním „Dne okresního fotbalu 2020“

2/5

„JAKO pohár OFS Rychnov 2020“
VV schválil termín finále na pondělí 28.9.2020 a hřiště Týniště n. O.

6/6

VV vzal na vědomí přípravu mládežnických soutěží pro sezonu 2020/2021:
PP
11 mužstev
MP
11 mužstev
SP
7 mužstev
MŽ 4 mužstva – návrh řešení: spojit SP+MŽ anebo dvě soutěže SP a MŽ – připraví
KM
U16 6 mužstev
U18 4 až 6 mužstev – vše je stále v jednání
Prověřením mužností naplnění soutěží U16 a U18 se pověřuje pan Jehlička a pan Kaplan

VV upozorňuje všechny oddíly hrající okresní soutěže, že pro ně platí povinnost plnit nařízení FAČR
„DESATERO COVID-19“ a mít na každém turnaji sebou „Prohlášení o bezinfekčností“ hráčů, celého
realizačního týmu, pořadatelů, včetně OZP!

Jednání VV OFS:
1/7

VV vzal na vědomí dopis vedoucího úseku rozhodčích pana Tulingera (nábor rozhodčích)

2/7

VV vzal na vědomí zprávu k okresním výběrům a vytvoření nové oblasti dorostu „Podorlicko“

3/7

VV vzal na vědomí zajištění soutěže „Poháru dorostu U18“. Pan Kaplan oznámil odstoupení
oddílu SK Týniště z této soutěže (zbývají tři oddíly). Pan Kaplan navrhl možnosti řešení a VV
ho pověřuje projednáním s oddíly.

4/7

VV vzal na vědomí přidělení dotace Nadačního fondu Královéhradeckého kraje na rok 2020 na
mládežnické akce, mezikrajské finále a soutěž předpřípravek.

5/7

VV vzal na vědomí zprávu o průběhu VH FAČR dne 15. 9. 2O2O v Olomouci.

Příští jednání VV bude v pondělí 12.10.2020 v 16:00 hod. OFS RK.
Zapsal: IPR

