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

ZÁPIS č. 8 ze zasedání VV OFS Znojmo dne 6. 9. 2018 v Uherském
Hradišti
Přítomni : Večeřa, Kolesa, Peřinka, Brabec, Mašek, Kříž,
Omluveni: Stašek,
Nepřítomni:
Hosté:
Čech (předseda STK), Richter (Obsazovací úsek), Rychlík (člen STK)
Program:

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu VV č. 7
Došlá a odeslaná pošta
Průběh mistrovských soutěží OFS Znojmo podzim 2018
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schvaluje za ověřovatele
zápisu Jiřího Maška a Zdeňka Kolesu.
2. ) Všechny úkoly byly splněny.
3. ) Došlá pošta:
Termínová listina KM FAČR a JmKFS
Komuniké ze zasedání VV JmKFS dne 6. 8. 2018
Návrh loga Znojemské pivo Okresní přebor – VV schvaluje použití tohoto loga v marketingových akcích
spojených se soutěžemi dospělých
Seminář FAČR k financování klubů – Olomouc 6. 8. 2018 – za OFS Znojmo se zúčastnil p. Večeřa a p.
Švarc a informují o způsobu financování klubů
Licenční systém neprofesionálních klubů – informace předána oddílům
Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo podzim 2018 – VV bere na vědomí
Propozice družebního turnaje 27. 9. 2018 v Bratislavě – VV schvaluje účast našeho výběru na tomto turnaji
a následnou organizaci turnaje na našem okrese – úkol KM
Nabídka vstupenek na reprezentační utkání Slovensko – ČR v Trnavě
Dotaz p. Klučky ve věci rozhodčího p. Ludvíka, který ve stejnou dobu pískal utkání a ve stejný moment byl
uveden jako hráč na jiném místě
Odhlášení mladších žáků Hrušovan a přípravek Únanova ze soutěží – odborné komise zpracovaly tato
odhlášení
Komuniké ze zasedání VV JmKFS ze dne 3. 9. 2018 – o obsahu a průběhu jednání pojednává p. Večeřa,
který byl přítomen – jediným bodem programu bylo svolání mimořádné VH JmKFS – VV jednomyslně
schvaluje per rollam žádost o svolání mimořádné VH JmKFS dle ustanovení čl. 14 odst. 2 stanov JmKFS
4. ) Průběh mistrovských soutěží OFS Znojmo podzim 2018:
Soutěže probíhají standardně dle rozlosování
5. ) Různé:
VV se zabýval možností organizace okresního poháru – bude projednáno na VH s oddíly

Okresní Grassroots manager – p. Večeřa seznámil VV s možnými kandidáty a dostal mandát nadále
komunikovat s adepty na tuto pozici
Oddílům byla odeslána informace o finančním plnění smlouvy mezi OFS Znojmo a Znojemským
městským pivovarem
VV obdržel apel z KR OFS Znojmo o navýšení paušální náhrady rozhodčím za utkání – VV schvaluje a
pověřuje předsedu OFS p. Večeřu tuto otázku projednat v rámci FAČR
VV se zabýval věkovými kategoriemi a starty našich soutěžích a ukládá STK zpracovat metodický pokyn
ke startu hráčů a do příštího RS doplnění o formulaci, kdo může nastoupit v jaké věkové kategorii

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 17. 9. 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

