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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 9 z výjezdního zasedání  VV OFS Znojmo dne 27. 9. 2022

České Budějovice

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Samek, Kříž, Kolesa, Peřinka
Omluveni: Mašek,
Nepřítomni: 
Hosté:          p. Knötig – GTM OFS Znojmo, p. Laštůvka – člen KR OFS Znojmo

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 8

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem zápisu VV byl 

schválen Milan Večeřa.                         

2. ) Kontrola zápisu VV č. 8:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Informace GS FAČR 9/2022

Informace o výkonech rozhodčích - TJ Petrovice a TJ Sokol Šanov

Pozvánka na školení správců travnatých ploch – přeposláno oddílům

Žádost o ocenění funkcionáře FC Miroslav

4. ) Informace z JmKFS:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 5. 9. 2022 – o obsahu zasedání podrobně informuje p. Večeřa

Výjezdní zasedání VV JmKFS a VV OFS ve Strážnici 22. 9. 2022 – zúčastnil se p. Večeřa a p. Švarc –

informují VV o průběhu a hodnotí akci jako skvěle připravenou ze strany OFS Hodonín

p. Večeřa - kladně hodnotí akci OS ČUS Znojmo Louka plná dětí, které se osobně zúčastnil

                - hodnotí naši účast na turnaji „čtyř“ v Bratislavě, který náš výběr OFS vyhrál – děkuje hráčkám, 

hráčům a trenérům za skvělou reprezentaci OFS Znojmo na mezinárodním poli

                - informuje VV o spolupráci OFS s firmou PPO a Střediskem volného času na futsalové lize škol, 

způsob spolupráce bude delegace a úhrada nákladů na rozhodčí

                - poukazuje na zvýšenou agresivitu a hrubé nesportovní chování při utkáních našich soutěží jak ze 

strany hráčů, funkcionářů tak i diváků. Apeluje na rozhodčí, aby vše patřičně popsali v ZoU a 

odborné komise, aby tyto nešvary, které nepatří na naše sportoviště, důkladně prošetřily a trestaly.

                



VV bere na vědomí:

Organizaci tradičního turnaje středních škol chlapců a dívek v kopané.

Zveřejnění anketních lístků na akci Fotbalista roku v regionálním tisku a uspořádání samotné ankety.

Organizaci mezinárodního turnaje čtyř – Bratislava, Nitra, Brno a Znojmo dne 13. 10. 2022 – sekretář s KM 

zajistí organizaci.

Příští zasedání VV OFS se koná 31. 10. 2022 v 15:30 hod. ve Znojmě.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




