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

ZÁPIS č. 12 ze zasedání VV OFS Znojmo 18.10. 2010
Přítomni : Leitner,Tesařík,Brabec,Bartoš,Slabý,Kolesa,Hodák,Kříž
Omluveni : Skopal
Nepřítomni:
Hosté: Palička Lub.,Kvapil
Program:

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )
7. )
8. )

Zahájení
Kontrola zápisu VV č.11
Došlá a odeslaná pošta
Rozbor chování hráčů a funkcionářů
Práce TMK – doškolovací seminář
Stav sportovišť a sportovních areálů
Hospodářské náležitosti
Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.
2. )

Úkol HK a sekretáře trvá

3. ) Došlá pošta:
Turnaj BTS – 4.12.2010 Brno – VV schvaluje sestavení výběru a účast OFS na tomto turnaji
Metodika ošetřování hráčů na hrací ploše - připraví KRD – možnost od jara 2011
Pojištění TREFA – sekretář – určen VV jako koordinátor - pojednává o tomto pojištění
Propozice turnaje výběrů OFS 18.11.2010 v Brně (hala) – sekretář předal trenérům a zajistí tento turnaj
Zápis VV JmKFS
Návrh nových stanov
Nabídka zahraničních turnajů
Email od p.Kabelky – návrh rozpočtu OFS pro rok 2011 – sekretář zajistí ve spolupráci
s pí.Jordánovou
Žádost Hostěradic o odložení pokuty za odstoupení přípravek ze soutěže – VV schvaluje splátkový
kalendář do 31.12.2010
Výsledky turnaje výběrů OFS 11ti a 12ti letých Veselí nad Moravou – sekretář, předseda KM a
p.Leitner informují VV o průběhu turnaje
Atestace hřišť s UT
4. ) Rozbor chování hráčů a funkcionářů:
p.Kvapil informuje o poklesu trestnosti hráčů a funkcionářů a upozorňuje na některé případy DK, dále
informuje o trestnosti oddílů z OFS Znojmo v kraji
5. ) Práce TMK – doškolovací seminář:
p.Palička - podává zprávu o chystaném doškolovacím semináři – 27.11.2010 – pozvánky byly
rozeslány sekretářem a na webu vyvěšeno upozornění pro trenéry s propadlým průkazem
- informuje o počtu trenérů na našem okrese

p.Leitner – pozvání pana Nádeníčka na tento doškolovací seminář k problematice mládežnických
soutěží
6.) Stav sportovišť a sportovních areálů:
p.Leitner pojednává o stavu sportovišť v našich soutěžích
7. ) Hospodářské náležitosti:
Úkol HK trvá
RK má za úkol provedení kontroly výsledovky hospodaření
8.) Různé:
p.Kolesa předává VV obsazení delegátů a členů KRD za dosud odehraná utkání
p.Leitner seznamuje VV s programem výjezdního zasedání VV OFS a VV JmKFS

Příští zasedání V V OFS se koná 15.11.2010 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS.
Zdeněk Leitner v. r.
předseda O F S

Roman Švarc
sekretář OFS

