
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Bezručova 19, 669 02 Znojmo 

Tel a fax: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

 
ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo 25.6. 2010    

 
Přítomni : Leitner, K říž, Bartoš, Slabý, Kolesa, Hodák 
Omluveni :   Brabec, Tesařík 
Nepřítomni:  Skopal 
Hosté:  Kvapil, Adamov, Vodák Vl. 
  
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Vyhodnocení soutěží dospělých 
5. )  Soutěž 2010/11 
6. )  Rozpis soutěží - návrh 
7. )  Různé 
 

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 

2. )  Ocenění p. Lukase a p. Lapeše na losovacím aktivu OFS – p. Bartoš zajístí 
 VV schvaluje 2000,- příspěvek přípravce 1.SC Znojmo na krajské finále přípravek 
 
3. )   Došlá pošta:   
 Zelený trávník 2010 – Suchohrdly u Znojma získaly dotaci z této akce 
 Komuniké VV ČMFS – ME „17“ v roce 2013 – místo konání také Městský stadion Znojmo 
                                                -  ošetřování na hrací ploše – návrat na hřiště možný až po 3 minutách 
 Výsledky krajského finále přípravek v Boskovicích 
 Projekt bezpečné branky 
 Rozdělení klubů v krajských soutěžích a přihlášené kluby do ČP – p.Leitner informuje 
 Otevření nového hřiště v Mikulovicích – p. Kříž podává zprávu 
 VH Brno – venkov – OFS Znojmo se nezúčastní 
 Žádost Jezeřan o ocenění brankáře – VV neschvaluje,je v kompetenci oddílu 
 
4. )  Vyhodnocení soutěží dospělých: 
 p.Vodák podává zprávu STK – sestupy a postupy v soutěžích 
                                                -  informuje o programu losovacího aktivu 
                                                - předkládá termínovou listinu OFS Znojmo – VV schvaluje 
 p.Kvapil informuje o práci DK – částečné zlepšení popisu přestupků od rozhodčích 
                                                   -  standardní případy,pozdní dodání ZoU – chyba pošty 
            p.Adamov  - informuje o přípravě semináře RO a DS a zve členy VV na tento seminář-27.6.2010 
                              v Tasovicích 

p. Leitner podává informaci o soutěžích mládeže,prodiskutován start hráčů z „A“ za „C“,řešeno   
    v Soutěžním řádu 



 
 
 
5. )  Soutěže 2010/11: 
 Do 12.7.2010 dodají  jednotlivé komise sekretáři připomínky k RS 
 
6.) Rozpis soutěží: 

 Sekretář zpracuje RS ve spolupráci s komisemi  
 

7.)  Různé: 
VV schvaluje – 2 soutěže dorostu – na jaře lepší a horší skupina 
     - povinnost družstev hrajících OP a III.třídy mít mládežnické družstvo 
     - 2000,- Kč na aktiv rozhodčích a delegátů 
     - nákup barevné tiskárny (kopírka,skener)  
Sekretář a p. Kolesa vypracují plán práce VV na 2.pol. 2010 
Od soutěže 2010/11 je možno startovat na střídavý start 
Sekretář zajistí vyvěšení materiálů ke střídavému startu a soutěži ml.žáků 7+1 na web OFS 
 
Došlo k přestěhování OFS – Nová adresa je Dvořákova 2922/16, Znojmo 669 02 – telefony i mail 
zůstávají – fax ZRUŠEN!  
 

   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná 2.7.2010-po losovacím aktivu a dále termíny upřesněny 

po schválení plánu práce na 2.pololetí 2010, v zasedací místnosti OFS. 
 
 

Po losovacím aktivu,dne 2.7.2010 schválil  VV ve složení-Leitner,Hodák,Kolesa,Bartoš,Kříž 
Tesařík na doporučení KRD OFS,zařadit na listinu rozhodčích JmKFS-licenci C- rozhodčí 
Fiala Tomáš , Vařacha Jan 
 
 
 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


