Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 4.4.2006
-

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

1.kontrola zápisu:
-------------------------a) KR – p. Brejcha – seminář rozhodčích OFS proběhl dne 25.3.2006; pro omluvené
stanoven náhradní termín na 8.4.2006.
b) KM – p. Kudrnovský – oficiální pozvánka na turnaj ve Francii zatím nedorazila na
OFS.
c) dopis na KM ČMFS ohledně příspěvků na činnost U-10, U-11 odeslán (p.Vosáhlo).
2. program :
----------------a) STK p. Pilný – odložené úvodní jarní kolo přeloženo z 8.4.06 na 8.5.06 z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek.
b) První jarní schůze komise STK + DCK se bude konat dne 13.4.2006.
c) KM – p. Kudrnovský – turnaj McDonald´s cup - požadavek na KR:
- 3.5.06 ve Svobodě n.Ú. – 2 rozhodčí,
- 4.5.06 v Horním Starém Městě – 2 rozhodčí,
- 5.5.06 v Poříčí – 1 rozhodčí,
- 16.5.06 v Trutnově (finále)– 2 rozhodčí.
Hraje se podobným způsobem jako soutěže přípravek.
Zajistí: KR (p.Moník)
d) Výběry OFS U-12, U-13 - turnaj v Trutnově dne 26.4.06; pořadatel OFS TU ve
spolupráci s KM KFS Hradec Králové (zajistit pronájem hřiště, občerstvení, ceny,
hlasatele, pořadatele, míče, propagaci atd.).
Zajistí: KM (p.Kudrnovský, Vosáhlo)
3. různé
a) žádost nového oddílu „FKM (Fotbalový klub mládeže) ÚPA“ o zařazení do soutěží od
ročníku 2006/2007 v rámci OFS Trutnov (nástupnictví ml.+st.žáků FK Poříčí).
OFS bere na vědomí smlouvy a zápisy z valných hromad zainteresovaných klubů o
sloučení mládežnických družstev (žáci a dorost) – FK Trutnov, SK H.St.Město a FK
Poříčí.
b) VV OFS doporučuje přijetí FKM ÚPA za člena ČMFS (4.4.2006).
c) VV OFS bere na vědomí dopis p. Petra Musila ohledně nejasností a určitých problémů
hostování jeho syna z FK Trutnov do FC Hradec Králové – dopis projednán za jeho
přítomnosti.
d) dotace od ČSTV na r.2005 – chybí 25% z celkové částky; VV ČMFS rozhodl o
doplacení částky ze svých zdrojů do 30.6.2006.
e) OFS vyplatí v měsíci dubnu 2006 část dotace oddílům na činnost mládeže.
4.závěr
Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 2.5.2006 od 15.00 hod Na Nivách.

zapsal Brádle

