
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 4.10.2005 
 

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

a) KM p. Vosáhlo - výsledky 1.kola přeboru výběrů OFS 28.9.v Železnici a ve Valdicích  
  -  U-12 5.místo (2 body), U-13 2.místo (7 bodů) 

b) p.Pilný – předsedové jednotlivých komisí předají návrhy na ocenění pro významné 
funkcionáře OFS, ocenění proběhne v rámci tradičního setkání komisí 6.12.2005 

c) TMK-KM - doškolení trenérů licence „C“ se 20.9. zúčastnilo celkem 54 trenérů 
-    VV OFS zváží další termín pro školení v zimním období s využitím 

ukázky tréninkové jednotky v hale 
- průkazy trenérů licence „C“ budou rozesílány v měsíci listopadu 2005 

po obdržení  prázdných průkazů z ČMFS 
 
2. program : 
----------------- 

a) DCK p.Vosáhlo - komise se pravidelně schází bez větších absencí členů 
   - v prosinci 2005 proběhne seminář komisí DCK-OFS v rámci KFS  

b) STK p.Pilný -  průběh soutěží – Dvůr Králové „B“ vystoupil ze soutěže mladších žáků,     
pokuta 2.500,- Kč dle RS 

         - Sokol Prosečné uhradí škodu na vozidle AR1 p.Suchomela 
         - utkání Č.Důl-Ml.Buky HR p.Dostál zastavena činnost za neuvedení 

3xČK v zápise 
         - utkání Poříčí-Úpice zranění diváka – doporučení zákazu podávání 

nápojů do  skleněných obalů v době utkání 
         - FK Poříčí-ml.žáci 4x kontumace výsledků, neoprávněný start starší 

žákyně, 4 rozhodčí do KR a oddíl pokuta 1.500,- Kč 
c) KM p.Vosáhlo - výběr OFS U-10, U-11 soustředění 19.11.2005 v hale gymnázia 

 - U-12, U-13 v dalším volném termínu 
 - příspěvek OFS na Fotbal cup bude upřesněn při zasedání VV     
   1.11.2005 

 
 

různé – 
 - VV OFS vyjádřil znepokojení nad dosavadním objemem zaslaných dotací z ČMFS, zatím    
   splněno pouze cca 17% z celkového objemu příslušejícího pro rok 2005 
 - p.Pilný předá vítězi finále pohár OFS, které se koná 5.10.2005 od 16,30 hod mezi družstvy    
   H.S.Město – Žacléř 
 - setkání členů komisí OFS proběhne 6.12.2005 v klubu Bonanza od 16,30 hod 
 - firma Grass Art nabízí uspořádání semináře „Základy ošetřování trávníků fotbalových    
    hřišť“ pro oddíly v rámci OFS po skončení podzimní části soutěží, p.Vosáhlo upřesní  
    s firmou termín s následným zveřejněním v úřední zprávě OFS 
 
závěr –  
Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 1.11.2005 od 15,00 hod Na Nivách. 
 
 
       zapsal Brádle 
 



 


