OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ TŘEBÍČ
Znojemská 1032/25, 674 01 Třebíč, IČ: 22882545
email: ofstrebic@seznam.cz
tel. 730 809 065

Zápis č. 7/2021-25 z jednání VV OFS Třebíč dne 18. října 2021
Přítomni
Omluveni
Hosté

Radek Zima, Josef Vrzáček, Ivo Nováček, Václav Novák, Petr Kremláček, Pavel Kincl,
Lukáš Příkazský
Tomáš Brabenec, Aleš Kolařík
Petra Smolíková – sekretářka OFS Třebíč, Zdeněk Zimola – předseda RK, Michal
Pacholík – GTM OFS Třebíč

1. Kontrola zápisu č. 6/2021-2025
➢ kontrola zápisu č. 6/2021-25 z jednání VV dne 27. září 2021 – všechny úkoly splněny
2. Došlá pošta
➢ vzata na vědomí veškerá korespondence (informace, komuniké) – vyřízeno, popř. předáno
odborným komisím k vyřízení
3. Zimní liga mládeže 2022
➢ soutěž bude hrána v kategorii mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka
➢ účastníci – družstva hrající soutěže v rámci soutěží OFS Třebíč
➢ Zimní liga 2022 bude odehrána v termínu 15.1. – 27.2.2022
➢ místa turnajů: Třebíč (hala TJ Spartak Třebíč), ZŠ Bartuškova Třebíč, Okříšky, Jaroměřice
nad Rokytnou, Želetava
➢ rozlosování bude zasláno dotčeným klubům v průběhu měsíce listopadu
4. Zpráva Komise rozhodčích
➢ VV vzal na vědomí zprávu, kterou přednesl předseda KR Ivo Nováček
➢ na listinu rozhodčích OFS Třebíč doplněni dva rozhodčí: Tomáš Jakl, Dominik Píša
5. Zpráva Komise mládeže
➢ VV vzal na vědomí zprávu komise mládeže, kterou přednesl předseda KM Michal Pacholík
• informace k meziokresní soutěži kategorie U12 – podzimní část
• uskutečněné nábory pod záštitou FAČR (Stařeč, Jaroměřice nad Rokytnou, Police)
• brankářské kempy pro kategorie starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost –
podaná informace
• v podzimní části proběhl turnaj školiček – účast 21 družstev
• školení trenérské licence C (25.-28.11.2021 – Třebíč, ZŠ Bartuškova)
• přípravné kempy mladšího dorostu proběhnou v období listopad-prosinec 2021
(trenéři: Tomáš Brabenec, Luděk Hadraba)
• podány informace z jednání KM KFS Vysočina

6. Zpráva Sportovně technické komise
➢ VV vzal na vědomí zprávu sportovně technické komise, kterou přednesl předseda STK
Josef Vrzáček
• informace k průběhu podzimní části 2021
• předehrávka 14.kola soutěží dospělých (OP, III. třída, IV. třída skupina B)
v termínu 6.-7.11.2021
➢ návrh Termínové listiny pro jarní část 2022 – bude schválena po podzimní části 2021
7. Můj klub 2022
➢ zveřejněna výzva Můj klub 2022
➢ apelujeme na členské kluby, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022
➢ OFS Třebíč uspořádá seminář v termínu 9.11.2021 (kluby budou informovány)
8. Různé
➢ informace z jednání VV KFS Vysočina (Radek Zima, Pavel Kincl)
➢ informace z jednání VV FAČR a Regionální komise (Radek Zima)
➢ pracovní setkání OFS Třebíč – OFS Znojmo se uskuteční ve středu 27.10.2021
➢ vzata na vědomí Zpráva Revizní komise (Zdeněk Zimola) za III. čtvrtletí 2021 – bez
připomínek
➢ vzaty na vědomí diskusní příspěvky členů VV

Příští jednání: 22.11.2021 – 16.00 hod. (sekretariát OFS)
Zapsala: Petra Smolíková
sekretářka OFS Třebíč

Radek Zima
předseda OFS Třebíč

