
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 10.1.2006 
 

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

  
1.kontrola zápisu: 
-------------------------- 

a) KM – p. Krauzowicz – hodnocení turnaje v hale Gymnázia U-10, zúčastnil se širší 
výběr OFS, umístění: 6.místo 

b) KR – p. Brejcha – školení nových rozhodčích – zatím 7 přihlášených (místo – Na 
nivách, Trutnov); seminář rozhodčích OFS se bude konat v 03/2006 (termín bude ještě 
upřesněn) na ZŠ Mládežnická v Trutnově, pozvánky budou rozeslány 

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

a) KM – p. Kudrnovský, Vosáhlo: 
- výsledky halové ligy ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 11.12.2005 – U-12 2.místo, 

U-13 1.místo 
- nejlepší střelec: U-12 Faltus - 3 branky, U-13 Doubic - 3 branky 
- termíny halové ligy – 11.1.2006 pořadatel OFS Náchod pro U-12 a U-13, 28.1.2006 

pořadatel OFS Jičín v Nové Pace pro U-10 a U-11 
- soustředění U-10 v hale Gymnázia 22.1.2006 od 14 do 15,30 hod 
- halový turnaj v Malých Svatoňovicích 22.1.2006 U-11, startovné 700,- Kč – VV 

schvaluje 
- dopis SK HSM ze dne 5.1.2006 ohledně nominací do výběrů OFS projednán a předán 

do KM 
- stanovisko VV – KM pozve na schůzi komise 17.1.2006 zástupce HSM a trenéra U-13 

p. Dorotíka k vyřešení – zodpovída p. Kudrnovský 
- nabídka účasti na mezinárodním turnaji v Saint Pont Maxence ve Francii pro U-12-13 

ve dnech 3.-5.6.2006; KM zpracuje finanční rozpočty pro turnaje ve Francii a na 
Slovensku v Trnavě pro U-15 ve dnech 24.-25.6.2006 

b) STK – p. Pilný – aktiv STK OFS se koná dne 25.3.2006 – místo bude upřesněno 
c) KR – zajistí obsazení rozhodčích pro zimní turnaj ve dnech 21.1. – 5.3.2006, který 

pořádá FK Trutnov a SK Janské Lázně 
 

3. závěr 
Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 7.2.2006. 

 
 
       zapsal Brádle 
 
 


