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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 5. 8. 2019

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Kříž, Peřinka, Stašek, Mašek,
Omluveni: Brabec,
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Připravenost SR 2019/2020

5. )  Seminář rozhodčích OFS Znojmo

6. )  Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo 2019/2020

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. VV schválil, že postačí jeden 

ověřovatel. Ověřovatelem tohoto zápisu VV schvaluje Karla Kříže.

2.) Úkoly z minulého VV:

       p. Večeřa hodnotí průběh losovacího kladně a bez problémů

p. Večeřa sděluje VV informaci o objednání znojemské sportovní haly na halové turnaje mládeže 2020

3. ) Došlá pošta:

Změny v Pravidlech fotbalu – VV zadává sekretáři svazu, aby ještě jednou odeslal oddílům OFS materiál 

se změnami v PF a apeluje na oddíly, aby se seznámily s těmito změnami 

VV bere na vědomí otevřený dopis OFS Šumperk k Sazebníku odměn rozhodčích a delegátů adresovaný 

FAČR

VV bere na vědomí obnovení činnosti klubu T.J. Sokol Bantice

Nepotvrzené faktury rozhodčích – na základě komunikace OFS a FAČR byly proplaceny nepotvrzené 

faktury rozhodčích v roce 2018

Nabídka vstupenek na utkání reprezentace ČR – Anglie a ČR – Severní Irsko 

Marketingová spolupráce JmKFS a FC Zbrojovka Brno – tato spolupráce stále pokračuje.  Pokud bude mít 

zájem zdarma navštívit utkání FC Zbrojovky Brno, stačí pouze zaslat jmenný seznam sekretáři OFS 

Znojmo a na základě tohoto seznamu Vám bude umožněn vstup do sektorů R a S, které jsou pouze pro nás 

nachystané (do budoucna zde bude možnost atrakcí pro děti – skákací hrad, malování na obličej ...) 

Superpohár  Start Brno – TJ Rovinka, utkání se odehrálo 3. 8. 2019 – p. Večeřa pojednává o tomto utkání

Nastavení IS FAČR – paušální odměny rozhodčích za řízení utkání budou v IS vyplňovány automaticky 

Adresář rozhodčích OFS Znojmo – bude vyvěšen na webových stránkách OFS

4. ) Připravenost SR 2019/2020:

p. Večeřa seznamuje VV s připraveností mistrovských soutěží, rozlosování všech soutěží je zveřejněno v IS 

FAČR, novinkou pro tento soutěžní ročník jsou hlášenky termínů utkání, vše proběhlo v pořádku



VV apeluje na oddíly, aby nejpozději tři dny před startem soutěže v IS vyplnily soupisku družstva (jedná se

pouze o oddíly, které mají „A“ a „B“ popř. „C“ mužstvo) a oddíly, které hrají sdružený start, aby na OFS 

také nejpozději tři dny před startem soutěže poslaly seznamy hráčů těchto sdružených startů

VV schválil per rollam Rozpis mistrovských soutěží OFS Znojmo pro SR 2019/2020, ten je vyvěšen na 

webových stránkách OFS

VV schvaluje složení odborných komisí, které je uvedeno v RS 2019/2020

5. ) Seminář rozhodčích OFS Znojmo:

Seminář se konal 28. 7. 2019 ve sportovním areálu v Dobšicích – tento seminář je hodnocen velice kladně

6. )  Nominační listina rozhodčích OFS Znojmo 2019/2020:

VV bere na vědomí předloženou nominační listinu rozhodčích pro podzimní část SR 2019/2020

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 2. 9. 2019 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

       předseda O F S                                    sekretář OFS




