Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS č. 5 ze zasedání VV OFS Znojmo 13.6. 2011
Přítomni : Leitner, Slabý, Kolesa, Kříž,Hodák, Bartoš, Brabec, Tesařík,
Omluveni :,
Nepřítomni: Skopal,
Hosté:
Program:
1. ) Zahájení
2. ) Kontrola zápisu VV č.4
3. ) Došlá a odeslaná pošta
4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže
5. ) Příprava losovacího aktivu
6. ) Různé
1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. )
Turnaj McDonald´s CUP – p.Leitner informuje o dobrém průběhu turnaje
VH ČMFS – p. Leitner podává informaci o obsahu materiálů k této VH
VH JmKFS – 28.6.2011 – za OFS Znojmo se zúčastní p.Kolesa,p.Slabý,p.Bartoš,p.Hodák a p.Brabec náhradníci p.Kříž a p.Leitner
p.Leitner seznamuje VV s obsahem jednání OTS ČSTV Znojmo a OFS – spolupráce do 30.9.2011
3. ) Došlá pošta:
Setkání delegátů na VH ČMFS konané v Prostějově – zúčastní se p.Leitner
Krajské finále přípravek v Ivančicích 15.6.2011 – sekretář poslal propozice vítězi okresu 1.SC Znojmo
Finále krajského poháru v Bučovicích – p.Leitner dobře zhodnotil výkon rozhodčích z OFS Znojmo
4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže:
p. Tesařík informuje VV o dobrém průběhu soutěží – budou dohrány 19.6.2011
5. ) Příprava losovacího aktivu:
Sál na losovací aktiv, který se koná 1.7.2011 je zajištěn
Na stránkách OFS bude vyvěšena pozvánka na losovací aktiv – účast statutárních zástupců nutná i
s razítkem – rozdělování dotací – tyto dotace budou rozděleny na základě platného bodového systému
v jedné částce za rok 2010
6.) Různé:
p.Brabec seznamuje VV o sponzorské spolupráci na dresy pro rozhodčí OFS – dojedná s KR
p.Kolesa žádá VV o příspěvek novým rozhodčím, kteří splnili podmínky pro získání tohoto příspěvku –
1000,- Kč – p.Maar,p.Richter a 500,- Kč – p.Valenta,p.Šachl,p.Ryšavý,p.Černý D.,p.Balík – VV
schvaluje
Sekretář zajistí s předsedy komisí složení komisí pro SR 2011/2012
VV schválil odměnu plaketu p.Krškovi (živ.jubileum) a p.Hrůzovi (práce v OÚ)

Příští zasedání V V OFS se koná 27.6.2011 v 15:30 v zasedací místnosti OFS .
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

