Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 13.9.2005
-

přítomní – p. Pilný, Brádle, Vosáhlo, Gereg, Kudrnovský
nepřítomen – p. Brejcha, Moník

1.kontrola zápisu:
-------------------------a) STK p. Pilný – všechna soutěžní utkání odehrány, včetně odložených utkání dorostu
b) p. Hruška – člen KR, byl pověřen dohledy na utkáních řízených převážně mladými
rozhodčími – „dohledy VV a KR“
c) DCK p. Vosáhlo – komise se pravidelně zabývá řešením přestupků, zatím bez
problémů či závažných provinění
d) KM p. Kudrnovský – pro halovou ligu žáků ve dnech 3. a 11.12.2005 zajištěna hala ve
Dvoře Králové n.L. od 9,00 do 15,00 hod
2. program :
----------------a) KM p. Kudrnovský – nominace pro výběry U-12, U-13 budou písemně zasílány
hráčům a oddílům pro jejich uvolnění
b) DCK – p.Vosáhlo – viz bod Kontrola zápisu
c) STK – p. Pilný – průběh soutěží:
- OP dospělí, utkání Poříčí-Ml.Buky „A“ – incident diváků s pořadatelskou službou,
viníkem zjištěn registrovaný hráč M.Buků (ale v utkání nefiguroval v zápise) Petr
Sucharda; má zastavenou činnost a dostaví se do DCK
- OS 3.tř.dospělí, utkání Prosečné-Bohuslavice – rozhodčímu Suchomelovi byla proříznutá
pneumatika, HP p.Polášek se dostaví do STK na projednání případu
- OP dospělí, utkání Č.Důl-Ml.Buky „A“ – rozhodčí Dostál – zastavení delegace do
vyřešení; v utkání byly uděleny 3 ČK bez uvedení v zápise - hráči domácích Rodr, Smeták
a hráč hostí Janovský se dostaví do STK a DCK
- Dvůr králové „B“ ml.žáci – 2x nedostavení se k utkání – případ řeší STK
d)KM, TMK – doškolení trenérů IV.tř a OFS na licenci „C“ s platností na 3 roky
proběhne dne 20.9. od 15,30 hod na stadionu FK TRUTNOV

různé –
U 12 se zúčastní dne 28.9.05 od 8,30 hod DANONE CUP ve Valdicích; U 13 přebory OFS
dne 28.9.05 od 8,30 hod v Železnici; doprava a stravování na obě akce zajištěny.
závěr –
Příští zasedání VV OFS Trutnov bude dne 4.10.2005 v 15,00 hod Na Nivách.

zapsal Brádle

