Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 6 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 29. 5. 2017
Přítomni : Večeřa, Peřinka, Kolesa, Kříž, Mašek, Brabec,
Omluveni: Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 5
Došlá a odeslaná pošta
VH FAČR
Soutěže 2017/2018
Krajské finále přípravek
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.
VV schvaluje za ověřovatele zápisu Zdeňka Kolesu a Kříže Karla.
2. ) Květen měsíc náborů – akce se konala 25. 5. 2017 v Hrušovanech nad Jevišovkou – účast 140 dětí, dobrá
organizace, horší počasí
Částečný návrh rozpisu pro nadcházející SR byl předložen členům VV OFS – do 30. 5. 2017 žádá předseda
o zaslání připomínek sekretáři od jednotlivých komisí a členů VV
Louka plná dětí – p. Kolesa podal zprávu o kladně hodnocené náborové akci pro děti na znojemské
plovárně, kterou pořádalo OS ČUS – účast 669 dětí
3. ) Došlá pošta:
Dotaz ohledně pojištění – pojistka pro členy je pouze pro případy, které se stanou na hřišti (zranění hráče)
Turnaj v Bratislavě 18. 5. 2017 – sekretář předává informace o výsledku, náš výběr tento turnaj vyhrál
Dotaz na sestupy a postupy – množí se dotazy ohledně sestupů a postupů v soutěžích, odpověď bude známa
až po odevzdání přihlášek do soutěží, tedy 20. 6. 2017
4.) VH FAČR:
24. 5. 2017 se konala schůzka moravských klubů a fotbalových svazů – delegátů na VH FAČR - zúčastnil
se předseda OFS Znojmo p. Večeřa a informuje VV o obsahu a průběhu jednání, seznámil VV OFS
s jednotlivými kandidáty na funkce ve FAČR, kteří se na této schůzce prezentovali
5. ) Soutěže 2017/2018:
VV schvaluje opakované střídání ve IV. třídách mužů a v kategorii dorostu pro SR 2017/2018 – bude
zavedeno do Rozpisu soutěží – opakované střídání se bude řídit výkladem v Pravidlech fotbalu
VV se zabýval návrhem KM k soutěžím v kategorii mladších žáků a zadává KM přepracovat tento návrh
včetně pravidel a zpětné vazby od oddílů
VV schvaluje sdružený start družstev v soutěžích mládeže a dorostu pro soutěžní ročník 2017/2018 –
sekretář zajistí odeslání potřebných dokumentů oddílům

Losovací aktiv OFS Znojmo – předběžný termín losovacího aktivu OFS Znojmo je PÁTEK 30. 6. 2017 –
sekretář zjistí možnost pronájmu sálu v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích
6. ) Krajské finále přípravek:
Ve středu 14. 6. 2017 bude OFS Znojmo ve spolupráci s JmKFS organizovat krajské finále přípravek
přeborníků okresů v Dobšicích, sekretář a KM OFS bude plně nápomocna při organizaci
Jelikož soutěže OFS Znojmo v kategorii starších přípravek končí 10. 6. 2017, hned na 11. 6. 2017 bude
naplánován finálový turnaj pro zajištění okresního přeborníka na krajské finále
7. ) Různé:
Logo OFS Znojmo – sekretář předložil VV návrh loga OFS Znojmo od grafické společnosti, VV návrh
připomínkoval, sekretář zajistí změnu v logu
p. Večeřa informuje VV o zasedání Národní rady pro sport a jejím jednání o financích sportovním svazům,
FAČR obdrží dotace z MŠMT, s financemi na tom momentálně FAČR není dobře, ale reprezentační akce
jsou v tuto chvíli zajištěny, podúčty oddílů budou zrušeny a oddíly mají povinnost platit náklady standardně
sběrnými fakturami
Sekretář informuje, že na stránkách MŠMT bylo zveřejněno prvních 1172 schválených žádostí
p. Večeřa apeluje na předsedy komisí a členy VV o součinnosti při plynulém odehrání posledních jarních
utkání jednotlivých soutěží a byla projednána účast zástupců OFS na vybraných utkáních

Příští zasedání VV OFS se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

