
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 2.11.2004 
 
- přítomní: p. Pilný, Brádle, Kudrnovský, Gereg, Brejcha, Vosáhlo 
- nepřítomní: Moník (omluven) 
- hosté: --- 
 
1. kontrola zápisu: 

a) Školení trenérů licence „C“ – přihlášky zatím nejsou v minimálním počtu 20-ti 
uchazečů 

b) HR Císař – nedostavení do KR – neprojednáno, zastavená činnost 
c) Školení rozhodčích OFS Trutnov – 12.-13.3.2005 v Malých Svatoňovicích na SOU, 

poplatek 200,- Kč, držitelé licence „M“ 100,- Kč v počtu 45-ti osob (povinně se 
zúčastní všichni rozhodčí – tedy i vyšších soutěží) 

d) VV vzal na vědomí návrh rozpočtu na rok 2005 
e) KM – požadavek nominace 3 rozhodčích na halový turnaj U-10,11 ve Dvoře Králové 

dne 4.12.2004 od 8.00 hod 
 

 
2. zhodnocení soutěží OFS Trutnov podzim 2004: 

a) DCK – p. Vosáhlo – zaznamenán úbytek trestů v porovnání s podzimem 2003:  
     celkem 101x projednávání případů ČK (loni 120), 4x ŽK – 49x (loni 33),     
     funkcionáři a rozhodčí 4x (loni 5), mládež 15x (loni 26) 
b)  STK – p.Pilný – oficiální tabulky podzim 2004 schválí komise STK na jednání    
     dne 4.11.04 
c)  celkem neodehrány 3 soutěžní utkání mládeže – přeložení na jaro 2005 
d)  KM – p. Kudrnovský – informace o turnajích v hale, pořadatelství OFS dne   
     4.12.2004 a jeho zajištění 

            e)  novými členy komise mládeže jsou p.Matějka a Vosáhlo (činnost ukončili    
                 p.Lipták a Kováč)  

 
 
3. VV OFS Trutnov schválil navržení p.Jaroslava Langera na cenu dr.Jíry. Oznámení návrhu    
     sekretáři KFS p.Cellerovi zajistí p.Brejcha. 
 
 
4. Výběr OFS „U10“  se zúčastní turnaje v Polsku (Wroclaw) 1.-3.5.2005. OFS bude hradit    
    pouze náklady na dopravu, ostatní hradí pořadatel. 
 
 
5. 7.12.2004 od 17.00hod. se koná v restauraci „Bonanza“ tradiční předvánoční setkání členů  
    komisí OFS Trutnov. Předsedové komisí zajistí účast svých členů – předpokládaná účast je   
    cca 28 osob. Předseda VV zajistí pozvání bývalého předsedy VV p.Voltra. 
 
 
6. Příští zasedání VV OFS Trutnov 7.12.2004 od 15.00hod. 
 
 
                                                                                                       zapsal: Brádle 

 


