
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 7.6.2005 
 

- přítomní – p. Pilný, Brádle, Moník, Brejcha, Kudrnovský, Vosáhlo 
- nepřítomen – p. Gereg 
 
 
  
1.kontrola zápisu: 
-------------------------- 

a) baráže – dle RS 2004/2005, II., čl.13 postupy a sestupy -  budou pravděpodobně 
sehrána celkem 4 utkání baráže (záleží na počtu sestupujících z 1.B třídy), –  sobota 
25.6. 12.00 a 17.00 hodin, neděle 26.6. 12.00 a 16.00 hodin na stadionu FK Trutnov 
(náhradní hrací plocha v případě nepřízně počasí bude v Poříčí). Utkání budou sehrána 
jako vložená v přestávkách mezinárodního mládežnického turnaje FOTBAL CUP 
Trutnov 2005. 

b) turnaj Wroclaw 1.-3.5.2005 – hodnocení p. Kudrnovského – výběr OFS r. 94, 95 
obsadil celkově 5.místo; hráči nesplnili očekávání a výkonnostně zaostávali za svými 
soupeři 

c) p.Vosáhlo – výběr U 14, 15 (trenéři Dorotík, Petrů) absolvoval soustředění 8.5. na 
stadionu v Trutnově; další sraz výběru bude 8.6.05 v Janských Lázních se sehráním 
přátelského utkání 

d) p.Pilný – zpráva z VH KFS v Rychnově nad Kněžnou: předsedou KFS byl zvolen 
JUDr. Sedláček, z okresu Trutnov za členy VV KFS p. Pilný a Fuchs, do komise ORK 
ing. Geisler. 

           Do nových komisí KFS navrženi: 
- KM p. Matějka  
- DCK p. Fuchs 
- KR p. Moník 

 
 
2. program : 
----------------- 

a) KM p. Vosáhlo – organizační výbor pro turnaj FOTBAL CUP Trutnov 2005 – schůze 
15.6.2005 

b) DCK – p. Vosáhlo – jaro 2005 – celkem doposud 28x SUN, 24x SUP, 72x 4ŽK, 6x 
8ŽK a 1x důtka; tresty funkcionáři a rozhodčí 4x 

c) STK p. Pilný – v případech chybějících zápisů (vložená kola, dohrávky) komise 
zveřejňuje stav po 3. ŽK, aby se předešlo neoprávněným startům po 4. ŽK; v utkání 
Strážné-Žacléř „B“ inzultace – 3:0 kontumačně, 2.500,- Kč pokuta, 10 měs. 
nepodmíněně pro hráče Žacléře L.Živného a „–3“ body pro družstvo Baník Žacléř B 

d) losovací aktiv STK OFS – proběhne dne 9.7.2005 na stadionu FK TRUTNOV 
e) KR p. Moník – komise navrhuje na požadavek KFS zařadit rozhodčího OFS p. 

P.Wolfa; VV souhlasí s návrhem 
 
závěr –  
Příští schůze VV OFS se koná dne 29.6.2005.  
  
                                                                                                    zapsal : Brádle    
 
 


