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

ZÁPIS č. 5 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 28. 5. 2018
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Peřinka, Brabec, Kříž,
Omluveni: Mašek, Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Kvapil – předseda DKOS Znojmo
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 4
Došlá a odeslaná pošta
Průběh mistrovských soutěží OFS Znojmo jaro 2018
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Jiřího Peřinku a Karla Kříže.
2. ) Turnaj dívek středních škol v kopané – konal se 16. 5. 2018 v Dobšicích za účasti tří škol
3. ) Došlá pošta:
Připomínka p. Kolesy k rozhodnutím DK – vše vysvětlil předseda DK p. Kvapil
Pozvánka na finále okresního poháru Brno-venkov
Komuniké ze zasedání VV JmKFS 15. 5. 2018 – s obsahem jednání seznamuje p. Večeřa, podrobněji
pojednává o připravovaných soutěžích dorostu a otázce okresního Grassroots manažera
Výsledky turnaje McDonald´s CUP
Dotace z vlastních zdrojů FAČR v rámci projektu Fotbalová (R)evoluce
Komuniké VV FAČR 2. 5. 2018
Setkání delegátů Moravy 25. 4. 2018 v Olomouci – za OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa
VH FAČR 1. 6. 2018 – za OFS Znojmo se zúčastní předseda Milan Večeřa
Finálový turnaj výběrů OFS v Blansku 26. 4. 2018 – p. Večeřa se zúčastnil a projevuje spokojenost
s výkony a výsledky našich výběrů
Družební turnaje výběrů v Brně Bohunicích 26. 4. 2018 a 17. 5. 2018 v Trnavě – p. Večeřa informuje VV o
turnajích, na kterých byl přítomen
Výjezdní zasedání JmKFS – pořádal OFS Vyškov – za OFS Znojmo se zúčastnili p. Večeřa a p. Švarc,
hodnotí toto výjezdní zasedání jako velmi povedené
Pozvánka na finále MOL CUPu
Přijímací řízení na UEFA PRO trenérskou licenci
Metodická videa TMÚ FAČR – předáno oddílům OFS Znojmo
Finále krajského poháru – Znojmo 6. 6. 2018, OFS Znojmo se bude organizačně podílet
Dětský den se Zbrojovkou
Přihlášky do soutěže Ondrášovka CUP – bylo přeposláno oddílům
Pozvánka na náborovou akci Louka plná dětí – koná se ve středu 30. 5. 2018
Krajské finále přípravek – jakmile to bude možné, nahlásí sekretář na JmKFS vítěze našich soutěží

4. ) Průběh mistrovských soutěží OFS Znojmo jaro 2018:
Předseda OFS Znojmo p. Večeřa apeluje na KR ohledně delegování rozhodčích v posledních kolech
okresních soutěží
Soutěže mládeže a jejich průběh zhodnotil VV
5. ) Různé:
Na základě informace STK OFS Znojmo informuje p. Večeřa členy VV o tom, že zahájení mistrovských
soutěží OFS Znojmo soutěžní ročník 2018/2019 bude o víkendu 11. a 12. 8. 2018
Připomínky k Rozpisu soutěží 2018/2019 – připomínky je možné předat ke zpracování STK
Problematika GDPR – členy VV a odborných komisí bude podepsán formulář souhlasu s nakládáním
s osobními údaji
VV schvaluje ocenit p. Spoustu z Dobšic k významnému životnímu jubileu
VV dává za úkol KR apelovat na rozhodčí ve správném vyplňování cestovného na základě podnětu p.
Kolesy
p. Peřinka upozorňuje na pozdní schvalování změn termínů utkání v mládežnických soutěžích a s tím
spojené problémy s delegací rozhodčích
p. Kvapil – děkuje za nominaci na cenu Dr. Jíry, dále se ptá, zda budou zlepšeny některé funkce v IS
FAČR, k odvolání Šatova vůči rozhodnutí DK je ochoten poskytnout veškeré potřebné informace – sekretář
předá materiály tohoto odvolání členům VV a ti se budou na svém příštím zasedání odvoláním zabývat

Příští zasedání VV OFS se koná ve čtvrtek 21. 6. 2018 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS
Znojmo, Dvořákova 2922/16.

Milan Večeřa v. r.

Roman Švarc

předseda O F S

sekretář OFS

