
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 7.12.2004 
 
- přítomní: p. Pilný, Brádle, Kudrnovský, Gereg, Brejcha, Vosáhlo, Moník 
- nepřítomní: --- 
- hosté: --- 
 
1. kontrola zápisu: 

a) školení trenérů licence „C“ – 20 uchazečů absolvovalo kurz úspěšně 
b) školení rozhodčích proběhne 12.-13.3.2005 v Malých Svatoňovicích na SOU, zajistí p. 

Vosáhlo a p.Gereg 
c) rozpočet na r. 2005 schválen v předložené podobě 
d) KM – výsledky turnajů z 4.12.2004 ve Dvoře Králové: U-10 3.místo (tr. Matějka, 

Štenberk), U-11 2.místo (tr. Finger, Záplata) 
e) turnaj v N.Pace dne 11.12.2004: U-12, U-13, p. Poznar předá výběr p. Skočdopole 
f) STK – schváleny tabulky dne 4.11.2004 pro podzim 2004, včetně opravy výsledku 

v utkání st.přípravky Vítězná – B.Třemešná 2:1 
 
2. program : 

a) KM – p. Kudrnovský – sraz výběru OFS U-12, 13 dne 8.1. a 15.1. jako příprava na 
turnaj, jehož pořadatel je OFS Trutnov ve Dvoře Králové dne 12.2.2005 

b)   požadavek na KR – obsazení turnaje zimní halové ligy rozhodčími bude upřesněno na 
zasedání VV dne 11.1.2005 

c) KR – p. Moník – školení nových rozhodčích – zatím přihlášeno 10 zájemců, termín 
únor 2005 

d) DCK – p. Vosáhlo předložen převod trestů z podzimu 2004 na jaro 2005; bude rovněž 
odeslán na KFS a všem oddílům OFS 

 
3. předseda VV p. Pilný : 
seznámil VV s průběhem pracovního aktivu ČMFS ze dne 3.12.2004 v Nymburce. Referoval 
postřehy k vystoupením jednotlivých delegátů; rozesílání dotace (její čtvrtá pětina) do konce r. 
2004; chystané výměny registračních průkazů, používání jednotného informačního systému 
(povinné od 1.7.2005 pro všechny KFS a OFS  - nyní ho používá cca 53 z 92 OFS a KFS), atd. 
 
4. STK: 
předložen návrh kilometrových vzdáleností všech oddílů a rozhodčích v rámci OFS pro účely 
účtování cestovních náhrad, návrh bude zapracován do Dodatku RS pro jaro 2005 
 
5. Plán schůzí VV OFS pro jaro 2005 – 11.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 
 
 
 
                                                                                                       zapsal: Brádle 

 


