
 
                  Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 4.11.2008. 
                  ----------------------------------------------------------------- 
   Přítomní – p.Pilný,Brádle,Brejcha,Havlina,Kudrnovský,Šilink,Vosáhlo. 
 
   1. Kontrola zápisu – 
      

a) Výběry OFS  Trutnov – OFS Rychnov n/K  2:7 (U -12) a 4:4 (U-13) 
Klubu  Dvůr Králové udělena od DCK pokuta 3.000,-Kč za nedostavení se hráčů 
k utkáním výběrů. 
     
Výběry OFS Trutnov – OFS Hradec Králové 0:2(U -12) a 3:1 (U-13) 

     
b) Program školení „Trenér licence“C“ zajistil p Brejcha  s vedoucím školení 
p.Šafářem na termín 22.-23.11.2008 v hale gymnázia Trutnov. 

     
c) ZHL – turnaj ZHL pro U-10 a  U-11 v Hostinném dne 17.1.2009 organizačně 
zajištěn. 

     
e) Finále poháru OFS – p.Pilný předal vítězi So Malé Svatoňovice poháry. 

     
f) Nabídka pro získání nových rozhodčích probíhá opakovaně v denním tisku. 

       Noví rozhodčí - p.Káník a p.Řehůřek. 
     

g) Akce „Zelený trávník“ - stanovené pořadí pro kandidáty - 1.J.Lázně a 2. Úpice. 
    
 
2.Program – 
      

a) STK – porušení zákazu podávání občerstvení v pevných (skleněných atd.) obalech - 
B.Třemešná a V.Úpa. 
- utkání III.Tř. Lánov „B“- J.Lázně „B“ – napadení pomez.rozhod.laika – vyjádření 
oddílů do STK k projednání. 

       - Hajnice se nedostavila k utkání do Libotova – kontumace, pokuta. 
       Nedoručené zápisy – rozh.Kocurek 2x , Nevařil celkem 3x – předáno do KR . 
     

b) DCK – převod trestů po podzimní části 2008 bude zveřejněn a dostupný na 
          internetových stránkách OFS. 
     

c)KM – zajištění trenérů  pro U-11 trenéři Mucudis a Polomčák. 
          Pro U - 10 není zatím zajištěno - úkol do dalšího zasedání VV. 
     

d) KR – zasílá celkem 4 rozhodčí na licenci „M“ a 2 rozhodčí na licenci “C“. 
          Rozhodčí p.Nevařil má zastavenou činnost pro opakované přestupky o zápisech. 
    
3. Různé – 
      VV doporučuje komisi DCK přešetřit rozhodnutí o uděleném trestu hráči Šimočkovi 
        z FK Radvanice. 
      

Město Nový Bydžov pořádá turnaj 15.11.2008 v Hlušicích pro kat.U- 9 r.nar.2000 
      Reprezentací města pověřen FK Trutnov (trenér Brát). 
   4.Závěr – 
     Výjezdní zasedání VV OFS se setkánímjednotlivých komisí OFS se koná dne 12.12.2008 
     v Janských Lázních s odjezdem od nádraží ČD v 16.30 a 17.30 hod. 
 
                                                                                                               Zapsal -Brádle    


