
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 2.10.2007 
 

 - přítomní -  p.Pilný, Brádle, Vosáhlo, Brejcha, Kudrnovský, Gereg 
 - omluveni - p.Moník 
 - host - p.Korec (člen KR) 
 
1.Kontrola zápisu - 
    

a) STK p.Pilný- aktivu STK OFS se nezúčastnili zástupci oddílů Strážné, Hajnice a 
Kunčice, dle RS uložena pokuta 500,-Kč. 
OP dospělí a pohár OFS se hrají pod názvem IRIMON a vítěz obdrží postřikovací 
vozík. 

 
2. Program -  
      

a) STK - p.Pilný - kolaudace hřiště v Radvancích proběhla v srpnu 2007 bez závad; 
      - So Chotěvice - družstvo žáků – odstoupení ze soutěže, dle RS pokuta oddílu 4000,-Kč; 

- OP žáci- utkání Pilníkov - Volanov kontumace na 0:3 (2x neoprávněný start hráčů - po 
konci doby hostování) Pilníkov pokuta 1000,-Kč; 
- IV.tř. utkání Hajnice - Pilníkov „B“, hosté se nedostavili k utkání bez omluvy, 3:0 
kontumace a pokuta klubu 3000,-Kč. 

    
b) KR - p.Korec - komise pracuje ve složení předseda Šiling,členové Seidel, Korec. 
Kontrolují kopie všech zápisů utkání, vyhodnocují a prohřešky s nedostatky řeší 
případně omezením či pozastavením delegace na utkání. 

   
 c) DCK - p.Vosáhlo - novým  členem komise se stal p.Turner,který nahradil po 
ukončení činnosti p.Mahrlu. 
Komise zasedá pravidelně, pro vložené kolo dne 10.10. bude rovněž mimořádné 
zasedání dne 10.10. dopoledne. 

    
d)KM - p.Kudrnovský - výsledky DANONE CUP -  výběr U-12 dne 28.9. v Libčanech  
3.místo (trenér Skuček). Přebor výběrů OFS U -13 dne 28.9. ve Lhotě p.L. 2.místo 
(trenér Navrátil). 
Termíny ZHL: 
- U-10,11 - 1.12.07 v Rokytnici, 2.2.08  v Náchodě a  23.2.08 v Předměřicich. 
- U-12,13 - 15.12.07 v Rokytnici, 12.1.08 v Náchodě a 26.1.08 v Předměřicich. 

 
3. Různé - 

     - Soubor předpisů se průběžně distribuuje do oddílů OFS 
     - Školení trenérů licence “C“ dle počtu zájemců pravděpodobně v listopadu 2007 
     - Předsedou KR KFS se stal p.Moník 
     - Informace ze zasedání VV KFS přednesl čl.VV p.Pilný 

- VV OFS projednal a schválil podporu ohledně výstavby hřiště s umělým povrchem 
v Trutnově s širokým využitím v rámci okresu při nepříznivých klimatických 
podmínkách 

     - VV schvaluje pořízení 4ks trenérského bloku pro potřeby výběrů OFS 
 

4. Závěr - 
      

Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 6.11.2007 od 15.00 hod. Na Nivách. 
 
          zapsal: Brádle 


