
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 5.10.2004 
 
- přítomní: p. Pilný, Brádle, Kudrnovský, Gereg, Brejcha, Moník, Vosáhlo 
- nepřítomní: --- 
- hosté: --- 
 
1. kontrola zápisu: 

a) HK p. Gereg – dotace 2. a 3. části r. 2004 bude odeslána oddílům v měsíci říjnu 2004 
b) KM p. Kudrnovský – výsledky na turnajích KFS: 
      výběr OFS U 12 – 3.místo v Červeném Kostelci (2x výhra, 2x prohra);  
      výběr OFS U 13 – 5.místo v České Skalici (2x nerozhodně). 

 
2. školení trenérů licence „C“ proběhne v prosinci 2004 za předpokladu min.  počtu 20   
    účastníků, vedoucí školení p. Prouza. 
                                                                                                   zodpovídá: Brejcha 
 
3. DCK p. Vosáhlo – komise pracuje dle plánu, splněno doplnění na 5 členů, bez závažnějšího      
    problému. 
 
4. a) STK p. Pilný – utkání Prosečné-Svoboda n.Ú. III.třída muži: HR p.Císař 2 týdny    
    nezaslal zápis, na základě zápisu DS p. Janoty – neoprávněný start hráče Prosečné a    
    kontumace 0:3; po 26-ti dnech byl získán zápis, kontumace zrušena a ponechán původní  
    výsledek 4:1, DS předán do KR a DS, HR p. Císaři zastavena činnost. 
 

b) utkání Vrchlabí B-Prosečné III.třída muži – kontumace 3:0, hosté se nedostavili, pokuta 
3.000,-Kč. 

 
5. KR p. Moník –  

a) rozhodčí Císař se nedostavil k projednání případu = zastavená činnost. 
 
b) seminář rozhodčích – vždy 1x za 2 roky dvoudenní, před zahájením soutěží na jaře 2005 

se tedy předpokládá dvoudenní seminář 
 
6. HK p. Gereg – připraví finální rozpočet na r. 2005 ke schválení do termínu 7.12.2004 
 
7. různé: 

a) tradiční setkání členů komisí OFS se slavnostní večeří se bude konat v úterý 7.12.2004        
                                                                                                   zodpovídá: p. Pilný, Brádle  
 
b) KM – OFS Trutnov bude pořadatelem turnajů kategorie U 10, U 11 dne 4.12.04 ve    

          D.Králové od 8hod. a kategorie U 12, 13 dne 12.2.05 rovněž ve D.Králové.  
                                                                                                   zodpovídá: p. Kudrnovský,    
                                                                                                                      p. Vosáhlo. 

 
8. VV schválil návrh STK vybavit všechny oddíly OFS Trutnov reflexními vestami pro výkon   
    pořadatelské služby (1x vesta s nápisem „Hlavní pořadatel“a 9x vesty s čísly pořadatelů 1-9).  
    Do RS bude od jarní části zakomponována povinnost oddílů tyto vesty používat při   
    mistrovských utkáních, při ztrátě či poškození bude oddíl povinen sadu vždy doplnit již na  
    své náklady; budou prováděny kontroly nařízení ze strany STK a rozhodčích. 
 
                                                                                                       zodpovídá: Pilný 
 
9. Příští zasedání VV OFS Trutnov 2.11.2004 od 15.00hod. 
 
 
                                                                                                       zapsal: Brádle 

 


