
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 11. 5. 2015   

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Mašek, Kříž, Bartoš, Kolesa, Slabý,

Omluveni: Brabec
Nepřítomni: Hodák,
Hosté:       Kvapil (předseda DK), Peřinka Jiří ml. (předseda KR)      

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých

5. )  Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2015

6. )  Průběh mistrovských utkání

7. )  Připomínky k RS 2015/2016

8. )  Fotbalová (R)evoluce

9. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.

       VV schvaluje za ověřovatele zápisu Večeřu Milana a Slabého Ivana.

2. ) Protokol předání notebooku pro obsazovací úsek KR – protokol podepsán dne 9. 4. 2015

Nákup rychlovarné konvice pro potřeby sekretariátu OFS - splněno

Vstupenky na EURO 21 – sekretář zajistil objednání

Soubor předpisů FAČR – vyvěšen na webu FAČR - připomínky možné do 15. 5. 2015

„Měsíc náborů“ – tato akce se bude konat v Moravském Krumlově – VV schvaluje příspěvek pro oddíl ve 

výši 5000,- Kč oproti vyúčtování

McDonald´s CUP – finálový turnaj v úterý 12. 5. 2015 na stadionu Čafka ve Znojmě – p. Leitner děkuje 

KR za obsazení okrskových kol rozhodčími

Koncepce mládežnických soutěží pro soutěžní ročník 2015/2016 – p. Mašek předložil stanovisko KM a ta 

žádá o ponechání soutěží (počet hráčů, věkové kategorie) jako doposud – VV schvaluje

3. ) Došlá pošta:

KR oznamuje vyřazení rozhodčího Romana Kleina z listiny OP, nahrazen Holíkem Jiřím a do meziskupiny 

zařazen Ondřej Lanta – VV bere na vědomí

Propozice Břeclav CUP 2015 pro výběry OFS U10 – VV schvaluje účast výběru OFS Znojmo na tomto 

turnaji

Dopis TJ Višňové o žádosti úhrady znečištěné kabiny oddílem Vlasatic – VV trvá na svém stanovisku a to 

úhradu ve výši 500,- Kč, pokud bude mít oddíl TJ Višňové jiné požadavky, je nutné spor řešit 

občanskoprávní cestou

VH FAČR v pátek 5. 6. 2015 v Praze – VV schvaluje jako delegáta na této VH pana Leitnera   



4. ) Reprezentace 11ti a 12ti letých:

V úterý 28. 4. 2015 se konalo krajské finále výběrů OFS – p. Švarc se zúčastnil a informuje VV o 

organizaci a výsledcích našich výběrů – 11ti letí na 7. místě a 12ti letí na 5. místě

p. Leitner informuje o připravovaných turnajích U11 a U12, kdy soupeři našich výběrů budou 

v následujícím období výběry OFS Vyškov a Blansko, podzimní venkovní základní kolo pořádáme na 

našem okrese

VV pověřuje KM připravit pravidla, normy, benefiční programy jako formu motivace pro reprezentační 

výběry OFS

Sekretář osloví trenéry výběrů OFS o spolupráci v dalším soutěžním ročníku 

5. ) Hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2015:

VV byla předložena výsledovka hospodaření OFS za 1. čtvrtletí 2015 zpracovaná účetní Šárkou 

Gallusovou – VV schvaluje

6. ) Průběh mistrovských utkání:

p. Večeřa (garant STK) – informuje VV o průběhu soutěží mužů a dorostu – prozatím vyneseny dva 

kontumační výsledky, jinak soutěže běží standardně, hodnotí kvalitu soutěží a rozhodčích a apeluje na KR 

– obsazovací úsek aby nepodcenila vrcholnou část soutěže, boje o postupy a sestupy

  p. Peřinka (předseda KR) – vyjadřuje nespokojenost s výkonností a přístupu rozhodčích v posledním 

období

- spolupráce s rozhodčím Reschovským byla ukončena

- poukazuje na výši odměny delegátů ve výhledu na nový systém hodnocení

- Předkládá  kritéria soutěže mezi rozhodčími s otázkou, zda VV podpoří tuto 

soutěž finanční odměnou – VV přislíbil podporu ( bude upřesněno po 

vyhodnocení a konkrétním požadavku ze strany KR)

- letní seminář rozhodčích se bude konat 28. 6. 2015 ve fotbalovém areálu TJ 

Sokol Tasovice

- žádost o účast člena VV na rozlučkovém utkání rozhodčího p. Števici

- p. Kolesa žádá KR o soupis utkání, na kterých byl přítomen delegát svazu 

včetně známky za jarní část soutěží

p. Kvapil (předseda DK) – kladně hodnotí popisy vyloučení u rozhodčích OFS, dále mluví o novém 

disciplinárním řádu

p. Leitner apeluje na sekretáře OFS, KM a STK na předání pohárů vítězům soutěží na hřišti

7. ) Připomínky k RS 2015/2016:

Z důvodu elektronizace kopané v ČR nebude vydáván Rozpis soutěží – vše v elektronické podobě, je 

možné vydání adresáře s rozlosováním

8. ) Fotbalová (R)evoluce:

Sekretář informoval o novinkách v tomto projektu a od 18. 5. 2015 bude pořádat regionální školení oddílů a 

rozhodčích okresu Znojmo

Veškeré informace byly také rozeslány oddílům a jsou umístěny na stránkách www.ofsznojmo.cz



9. )  Různé:

VV kladně hodnotí přístup oddílů (např. Jamolice a Štítary) k vybavení a prostředí kabiny rozhodčích

p. Leitner informuje o termínu konání losovacího aktivu JmKFS dne 30. 6. 2015, seznamuje VV se stavem 

členskou základny okresu Znojmo, informuje o začátku krajských soutěží - muži 15. - 16. 8. 2015 a mládež 

29. - 30. 8. 2015

VV schvaluje odměnu OÚ – Janu Vařachovi za obsazování rozhodčích ve výši 2 000,- Kč

VV schvaluje nákup 1 ks notebooku pro potřeby odborných komisí

                                       

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 8. 6. 2015 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  

  Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc
       předseda O F S                                 sekretář OFS




