
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 11.3.2008 
 

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

a) Zasedání KM KFS – návrh na změnu turnajů výběrů OFS v rámci ZHL (pro U-10,11 
celkem 3 turnaje a pro U-12,13 pouze 1 turnaj v Hradci Králové). 

     
b) Změna termínu „venkovních“ přeborů OFS U-12,13 v  Hradci Králové z 8.5. na 
1.5.2008  

     
c) Mc´Donalds Cup – okrskové turnaje se hrají  ve dnech 28., 29., 30.4.2008 ve 
Vrchlabí, Trutnově a Poříčí. 

     
d) mládežnický „Trutnov Fotbal Cup“ – se koná dne 28.6.2008 za účasti 4 družstev ČR 
a Polska. 

     
e) výběr OFS Trutnov U12 – na mezinárodním turnaji v Polsku (Kepno) zvítězil výběr 
OFS Trutnov pod vedení trenéra Skučka. Turnaj odehrán za účasti celkem 12-ti 
družstev (z Polska, Maďarska, Ukrajiny a ČR). VV vyslovuje poděkování za výbornou 
reprezentaci OFS jak po sportovní, tak společenské stránce. 

     
f) KR – p.Šiling - školení rozhodčích se zúčastnilo ve dnech 1.-2.3.2008 celkem 5 
rozhodčích, kteří získali  licenci „D“ a „M“. 

     
g) Pravidelný seminář rozhodčích se koná dne 5.4.2008 od 9.00 hod. v ZŠ Komenského 
TU. 

 
2. Program -  
     

a) VV KFS zařadil rozhodčí Fikejze, Žerovnického (lic.“C“) a Trejbala (lic.“M“) na 
listinu KFS. 

     
b) 3.ZŠ Komenského – zařazena do pořadí v projektu malých hřišť GRASSROOTS (dle 
rozhodnutí VV KFS na 2.místě v rámci Královehradeckého kraje). 

     
c) Doškolení trenérů licence “C“ se koná dne 15.3.2008 od 9.00 hod. na Gymnáziu 
v Trutnově, vedoucím školení je p.Šafář. Pozvánky se jmenovitými seznamy 
potencionálních účastníků byly zaslány na kluby. 

 
3. Různé - 
 

a) Soubor předpisů se průběžně doručuje oddílům v rámci OFS. 
     

b) ZHL – celkové výsledky po třech turnajích: 
U-10  2.místo trenéři Brejcha, Kazda. 

            U-11  3.místo trenéři Tošovský, Chráska. 
 
4. Závěr - 

Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 8.4.2008 od 15.00 hod. Na Nivách. 
          zapsal: Brádle 


