
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 10.3.2009 
 

  - přítomní -  p.Pilný, Brádle, Šiling,Vosáhlo 
- omluven -  p.Brejcha, Kudrnovský, Havlina 

 
 
1.Kontrola zápisu - 
 

a) KM – mezinárodní halový turnaj Kepno  (Polsko),celkově 8.místo z11-ti účastníků. 
       Výběr OFS byl mladší o 1 rok než ostatní družstva. 
    

b) KR – 8.3.2009 proběhlo školení nových rozhodčích – zúčastnili se 3 noví rozhodčí 
(pp.Hertl, Kubálek a R.Romančák). 

    
c) Pravidelný seminář rozhodčích se koná dne 15.3.2009 od 8.30 hod. v ZŠ 
Komenského v Trutnově. 

     
2. Program -  
     

a) VH KFS – se koná dne 15.5.2009 ve Dvoře Králové v penzionu Za vodou. Za OFS 
Trutnov bude delegováno celkem 5 delegátů a za oddíly 4 zástupci oddílů ze Dvora 
Králové, H.S.Města, Žacléře a Lánova (dle umístění v soutěžích KFS k 30.6.2008). 

    
b) KM – výsledky ZHL  

        Výběry OFS  U-12  dne 14.2.2009 v Chlumci n/C -3.místo. 
        Výběry OFS  U -13 dne 14.2.2009 v Chlumci n/C -1.místo. 
        Výběry OFS  U-10  dne 21.2.2009 v Chlumci n/C -3.místo. 
        Výběry OFS  U -11 dne 21.2.2009 v Chlumci n/C - 2.místo. 
    

c) Danone Cup –  výběr OFS  U-12 dne 15.4.2009 v Náchodě. 
                                 výběr OFS  U-13 dne 15.4.2009 v Náchodě. 
    

d) Doškolení trenérů licence „C“ se koná dne 21.3.2009 od 9.00 hod. v hale gymnázia 
v Trutnově, zasláno na vědomí oddílům v rámci OFS (vedoucí školení p.Brejcha, 
školitel p.Šafář). 

 
 
3. Různé - 
 

a) KR ČMFS – prezentace konvence UEFA – se koná 19.3.2009 v Praze. Zúčastní se 
předseda KR  OFS p.Šiling. 

    
b) KR – zpráva o ukončení činnosti rozhodčího p.Davida Suchomela. 

    
c) VV – bere na vědomí zprávu DCK o doručeném dopisu od p. Karla Suchomela ze 
dne 19.2.2009. 
    
d) Termínová listina a rozpis utkání pro jaro 2009 rozeslány všem oddílům v rámci OFS 
Trutnov 
 

 
4. Závěr - 

Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 7.4.2009 od 15.00 hod.Na Nivách. 
       
 
                                                                                                             Zapsal - Brádle      


