Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 7.11.2006
- přítomní - p.Pilný, Brádle, Vosáhlo, Kudrnovský, Brejcha, Gereg
- omluveni - p.Moník
1.Kontrola zápisu a)

Školení „Trenérů licence C“ – k 7.11. přihlášeno 26 zájemců z oddílů OFS
Trutnov, p.Pilný ještě jedná s OFS Semily o možném proškolení dalších zájemců
z jejich okresu.

b)

Vítěz „Poháru ČMFS mužů OFS Trutnov“ – Ta Hostinné „B“, poháry předal
sekretář OFS p.Brejcha.

c)

Tradiční setkání členů komisí OFS se koná dne 14.12.2006 od 17.00 hod. ve
Sportcentru Olymp v Poříčí. Doprava od TSUT Na Nivách v 16.30hod. zajištěna.

2. Program a)

STK p.Pilný – předložena termínová listina pro soutěžní část JARO 2007 – VV
schvaluje bez připomínek.

b)

Průběh soutěží – pro nepřízeň počasí v posledním kole odložena 3 utkání dospělých
(B.Třemešná B – M.Buky B, J.Lázně B – Libotov, V.Úpa – D.Kalná B) a 1 utkání
dorostu z důvodu účasti při nehodě (Rtyně – Martinice) na jaro 2007.
Utkání 4.třídy Chotěvice – Libotov - inzultace HR, 0 : 3 kontumačně, pokuta klubu
3000,-Kč, provinivší se hráč 18 měsíců nepodmíněně (DCK).
Utkání OP žáků Prosečné – D.Branná – neoprávněný start hráče z vyšší věkové
kategorie, 3 : 0 kontumačně, pokuta klubu 2000,-Kč.

c)

DCK p.Vosáhlo – předložen převod trestů na jaro 2007. Zaslán na KFS
do Hradce Králové.

d)

Halový turnaj „O pohár předsedy ŘK ČMFS pro Moravu“ pořádá KFS za účasti 8
družstev ve dnech 12.-13.1.2007 v Trutnově v hale ZŠ Komenského pro kategorii
U-13. Organizační zajištění bude ve spolupráci s OFS Trutnov ( doprovodný program,
zdravotní zajištění, hlasatel, ozvučení, STK turnaje, výzdoba haly…). Zajistí: p.Pilný
p.Vosáhlo

e)

KM – p.Kudrnovský – příprava na ZHL KFS pro výběry OFS v kat. U-10,11,12,13
bude probíhat formou kempů. Termíny kempů a zimní halové ligy zveřejněny na
stránkách OFS Trutnov – diskusní fórum - výběry OFS.

3. Různé a)
OFS Trutnov navrhuje p.Jiřího Štěpaře, dlouholetého člena komisí a VV OFS a
funkcionáře Jiskry Kocbeře na „Cenu dr.Václava Jíry“ udělovanou ČMFS (podléhá
schválení KFS).
b)
OFS Trutnov navrhuje na KFS na akci „Zelený trávník“ klub FK Poříčí u Trutnova.
4. Závěr příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 14.12.2006 v 15.30 hod. Na Nivách
zapsal: Brádle

