
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 12.6.2007 
 

 - přítomní -  p.Pilný, Brádle, Vosáhlo, Kudrnovský, Gereg 
 - omluveni - p.Moník, Brejcha 
 
1.Kontrola zápisu - 

 
a) Francie – hodnocení mezinárodního turnaje U-14 . Výběr OFS skončil celkově na 

8.místě, výběr zaostával za soupeři celkem znatelně. Organizace a průběh bez 
závad. 
VV uložil KM vypracovat koncepci fungování tohoto výběru celoročně se 
zapojením trenéra z klubu s očekávanou největší koncentrací hráčů. 

    
b) Fotbal cup Trutnov 23.-24.6.2007- účast 6 družstev (Lokomotiva Trnava, výběr 
Západoslovenského kraje, Kempno, OZPN Walbrzych (oba Polsko), Dukla Praha a 
výběr OFS) - organizace zajištěna. 

    
c) STK – losovací aktiv STK 2007/2008 se koná dne14.7.2007 na v restauraci na 
stadionu FK Trutnov od 9.30 hod. Předsedové komisí OFS přednesou hodnotící zprávy. 

 
 
2. Program -  
      

a) VH TSUT – dne 14.6.2007 od 15.30 hod.Na Nivách.Delegát za OFS  p.Pilný. 
    

b) Finále přípravek – se koná dne 17.6.2007 v Mladých Bukách. Ceny za OFS předá 
      p.Pilný. 
    

c) Finále OP žáci – FKM  Úpa „C“ –Úpice v Poříčí dne 16.6.2007. Ceny předá člen VV 
p.Vosáhlo. 

    
d) Baráže – dle sestupů ze soutěží KFS proběhnou dne 30.6.-1.7.2007 v Janských 
Lázních. 

   
e) VH KFS – se koná dne 30.6.2007 v Hradci Králové. Za OFS se zúčastní 5 delegátů. 

 
3. Různé - 

 
a) Rozpis soutěží – ročník 2007/2008  OP dospělých a okresní pohár dospělých bude 
probíhat pod názvem IRIMON (oficielní názvy „IRIMON okresní přebor dospělých“ a 
„IRIMON okresní pohár dospělých“) - vítěz poháru obdrží od sponzora samopojízdný 
postřikovací vozík REMO 3T. 

    
b) KR – z pracovních důvodů končí činnost předseda KR p.Brejcha. 

    
c) STK – do konce soutěží zbývají odehrát 2 kola, která určí klíč pro baráže v rámci 
OFS. 

    
d) Výběr OFS – dne 20.6.2007 proběhne soustředění pro nominaci na Fotbal cup 
r.1992. 

 
4. Závěr - 
      

Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 3.7.2007 od 15.00 hod. Na Nivách. 
 
          zapsal: Brádle 


