
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 14.2.2012 
 

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

 
 
1. Akce „Zelený trávník 2012“ – OFS navrhuje na nahlášení na KFS klub Baník Rtyně 

(VV KFS rozhodne 1.3.2012). 
zodpovídá: Pilný 

 
2. VV FAČR – schválil cestovné na 5,-Kč/km pro dobrovolné a neplacené funkcionáře 

FAČR .V rámci OFS TU návrh od 1.7.2012. 
zodpovídá: VV OFS 
 

3. VV – nákup nových odznaků  rozhodčích FAČR, zakoupeno 60 ks po135,-Kč,  všichni 
rozhodčí z listiny OFS TU obdrží jeden zdarma po splnění podmínek školení.  

zodpovídá: Šiling, KR 
 
4. VV – opětovně upozorňuje oddíly na povinnost přihlášky za členy FAČR do 29.2.2012.  

Více na http://clenstvi.fotbal.cz  . Při přihlášení po tomto termínu FAČR negarantuje 
včasné zavedení do kontrolního systému od 1.7.2012 a tím nebude hráčům apod. 
umožněno startovat v soutěžích FAČR. 

 
 

5. VV – v roce 2011 bylo vyplaceno klubům OFS TU na mládež z dotace MF  celkem 
478.368,-Kč.  

 
 

6. VV – OFS TU jako zakladatel „Fotbal v kraji, o.s.“ poskytne 30-ti klubům OFS TU pro 
jarní část 2012 předplatné ZDARMA časopisu Fotbal v kraji.  

zodpovídá: VV OFS 
 

7. KR – proběhlo jednání mezi KR OFS Trutnov a KR OFS Náchod o spolupráci o 
výměně rozhodčích na utkání. VV OFS ukládá KR OFS v jarní části 2011/2012 
vyzkoušet a následně vyhodnotit spolupráci s tím, aby byli rozhodčí z OFS Náchod 
nasazováni na utkání s ohledem na kilometrovou vzdálenosti či na více utkání v rámci 
jedné jízdy a také náležitě instruováni s odlišnostmi v soutěžích OFS Trutnov. 
Rozhodčí OFS Trutnov budou použiti k působení na OFS Náchod s ohledem na 
vzdálenost a bezproblémovost s jejich působením.   

zodpovídá: Šiling, OÚ KR 
 

8. KR – registrace „mladých“ rozhodčích (následně školení apod.) včetně delegací bude 
prováděna ve spolupráci s KR KFS.  

zodpovídá: Šiling 
  
 

9. KM - ZHL – výsledky: 
U-10 v Jaroměři 21.1.2012 (po 3.kole) 4.místo.  

      U-11 v Jaroměři 21.1.2012 (po 3.kole) 4.místo. 
      U-12 v Třebši     22.1.2012 - 5.místo. 
      U-13 v Třebši     22.1.2012 - 5.místo. 

VV OFS ukládá KM OFS již v tuto dobu pracovat na personálním složení výběrů OFS 
tak, aby složení bylo předloženo do 08/2012. 

    
 zodpovídá: Kudrnovský  

 



 
 
10. OFS – 1.schůze komisí STK a DCK před začátkem jarních soutěží bude 5.dubna 2012.  

zodpovídá: STK, DCK 
 

 
11. KR – školení  nových rozhodčích se koná 17.3.2012 v ZŠ Komenského.  

Seminář rozhodčích se koná 18.3.2012 v restauraci na hřišti v H.S.Městě. 
VV OFS ukládá KR „přitvrdit“ v hodnocení splnění podmínek testů s tím, že rozhodčí 
nebude obsazován až do následného splnění podmínek KR. 
        zodpovídá: Šiling, KR 
 

12. VV OFS pověřil předsedu VV OFS jednáním o podmínkách spolupráce na zabezpečení 
chodu OFS TU – účetní záležitosti, daňová povinnost, evidence atd. (p.Vosáhlo a 
pí.Ulrychová). 
       zodpovídá: Pilný 

 
13. VV OFS – OFS Trutnov obdržel možnost obstarat a zablokovat si pro svoji potřebu 

vstupenky na ME 2012 (4ks ČR-Řecko, 4ks ČR-Polsko). Přerozdělení pro členy VV a 
spolupracovníky OFS v kompetenci předsedy VV OFS. Každý si přidělenou vstupenku 
hradí na svoje náklady. 

zodpovídá: Pilný 
 
 

Příští zasedání VV OFS se koná dne 20.3.2012 od 15.00 hod. Na Nivách. 
 
 
                                                                                              Zapsal  Brádle 


