
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 15.5.2012 
 

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

 
1. VV – návrhy na změny a doplnění do RS 2012/2013 připraví všichni členové do 

příštího zasedání VV. 
zodpovídá: členové VV 

               
2. KM – výběry OFS U-11 a U-12 obsadily po turnajích dne 1.5.2012 v Hořicích v P. a 

                   v L.Bělohrad v celkové tabulce shodně 5.místo. 
 
3. KM – 22.-24.6.2012  se zúčastní výběr OFS U-15 (po 1.1.1997) turnaje v Trnavě (SK).  

Vedoucí výpravy M.Kudrnovský, vedoucí realizačního týmu P.Brejcha zajistí nominace 
(16 hráčů a 4 doprovod včetně) 
       zodpovídá: Kudrnovský, Brejcha 
Žádost o příspěvek na dopravu na MÚ Trutnov.  
       zodpovídá: Vosáhlo 

 
4. KM – dne 6.6.2012 přebor výběrů OFS U-13 v Dobrušce (poslední turnaj věkové 

kategorii, prvně rozestavení 10+1). Předseda KM zajistí nominace a realizační tým. 
 
zodpovídá: Kudrnovský 

 
5. VV KKFS – Pardubický krajský fotbalový svaz ZAMÍTL společný KP dospělých od 

ročníku 2013/2014. 
 

6. VV – VV OFS bude pracovat na zajištění nové struktury a vzhledu webu 
zodpovídá: členové VV 

 
7. ORK FAČR  po obdržení žádosti na přezkum  proti rozhodnutí VV OFS ve věci trestů 

klubu a hráčům SK MFC Svoboda rozhodl o zrušení rozhodnutí a vrácení zpět (z 
důvodu projednání VV OFS a ne nejdříve DCK OFS). 
Členové VV OFS po obdržení písemného rozhodnutí podali podnět k DCK a ta 
3.5.2012 rozhodla o zastavení činnosti hráčům a novém projednání na 10.5.2012. Na 
tomto zasedání poté rozhodla o trestech hráčům, klubu a rozhodčímu (D.Mucudis 
zastavení činnosti nepodmíněně do 30.6.2012, Š.Vlček zastavení činnosti nepodmíněně 
do 30.6.2012, T.Lamberský zastavení činnosti nepodmíněně do 30.6.2012 a SK MFC 
Svoboda pokuta 3.000,-Kč). 
Následně STK OFS rozhodla o kontumaci utkání Svoboda – Strážné na 0:3. 

 
9.  VV KKFS – finance disponované na KKFS budou v roce 2012 převedeny na OFS a tam  

formou dotace poskytnuty klubům (ze 100% prostředků cca 34% OFS HK, cca 18% 
OFS TU a cca 16% OFS JC, OFS NA a OFS RK). Dělení dle družstev mládeže 
v okresech. 

  
10. VV – přihlášky do soutěží OFS Trutnov na ročník 2012/2013 rozeslány. Kluby je vrátí  

vyplněné do14.6.2012. 
 
11. VV – losovací aktiv STK OFS se koná dne 14.7.2012. Místo a čas budou určeny 

později. 
 
 

Příští zasedání VV OFS se koná dne 19.6.2012 od 15.00 hod. Na Nivách. 
 
                                                                                              Zapsal  Brádle 


