Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
Tel.: 736 645 998
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 17

Ze dne: 12. 6. 2018

Místo:

Všechovice

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

Mgr. Páral, Kyasová, Zavadil, Bardoň, Pumprla, Skýpala
Mgr. Caletka
Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 16. zasedání
3. Zprávy z O-KFS
4. Zprávy z jednotlivých komisí
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 17

1.

Zahájení
- zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy na
zasedání VV a omluvil p. Caletku.

2.

Vyhodnocení usnesení z 16. zasedání
- žádost FAČR o příspěvek na letní fotbalový kemp talentované mládeže
pořádaný OFS Přerov – splněno,
- měsíc náborů se uskutečnil dne 25. 5. 2018 – pořadatel oddíl FK Troubky,
z. s. - splněno,
- finále poháru LIONSPORT – finále se odehrálo 8. 5. 2018 na hřišti v Horních
Nětčicích – vítězem se stal oddíl TJ Sokol Bělotín, z. s. - splněno,
- ceny pro vítěze SR 2017/2018 a jejich předání vítězným oddílům – částečně
splněno,
- turnaj okresních výběrů „U11“ a „U12“ - splněno,
- veteránský fotbal – 18. 5. 2018 - splněno,
- účast na pracovním shromáždění moravských delegátů VH FAČR – splněno,
- účast na VH FAČR – splněno.

3.

Zprávy z O-KFS
- viz Zápis VV č. 6 – 2018 z 6. 6. 2018

4.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise rozhodčích
-

zápis KR ze schůze uveden v sekci Zápisy KR,
účast rozhodčích na mezistátním přátelském fotbalovém utkání s výběrem
funkcionářů ObFZ Považská Bystrica – příspěvek na oběd 150,- Kč,
příspěvek KR ve výši 2000,- Kč na občerstvení při mezistátním přátelském
fotbalovém utkání,
obsazení letních turnajů,
pokuty za neúčast na seminářích za jarní část SR 2017/2018.

Sportovně technická komise
- kvůli zajištění regulérnosti soutěže OP mužů, STK dle čl. 4.3 RS OFS Přerov
nařizuje odehrát utkání OP mužů takto:
TJ Sokol Pavlovice u Přerova, z.s. – Sportovní klub Bochoř, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s. - Sport Club Stará Ves, z.s.
KMK Zubr Přerov, z.s. - TJ Sokol Opatovice, z.s. "B"
na sobotu 16. 6. 2018 s výkopem v 17:00 hod.

Komise mládeže
- turnaj výběrů „U11“ a „U12“ 3. 5. 2018 v Uničově – oba výběry skončily na
4. místě,
- informace o platbě letního kempu mládeže – v současnosti mají všichni
účastníci uhrazen poplatek za kemp,
- krajské finále mládeže: 25. 6. 2018 – starší žáci - Tovačov
26. 6. 2018 – mladší žáci - Olšany
27. 6. 2018 – starší přípravka – Velký Týnec
28. 6. 2018 – mladší přípravka – Šumperk
5.

Různé
- Měsíc náborů proběhl na hřišti oddílu FK Troubky,
- Letní fotbalový kemp mládeže – všichni účastnici mají uhrazen poplatek za
kemp, všechny informace na stránkách www.ofsprerov.cz a zároveň byly
zaslány rodičům účastníků,
- vyúčtování poháru Lion sport, veteránského turnaje a turnaje výběrů,
- Brankářská škola OFS Přerov – poslední trénink brankářů před prázdninami
se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2018, vyhotovení DPP s trenéry,
- účast mužstva OFS Přerov na III. ročníku veteránského turnaje „O pohár
předsedy Ol. KFS“ – družstvo FC Přerovsko se umístilo na 4. místě,
- úhrada startovného na SR 2018/2019 do 29. 6. 2018 na účet OFS Přerov,
- Flames Sportive – fotbalový klub v Nairobi, předány vyřazené dresy výběru –
foto na stránkách OFS Přerov,
- zřízení pozice Grassroots trenér mládeže,
- zasedání komise mládeže proběhne dne 20. 6. 2018,
- Olomoucký kraj - žádost o reklamní předměty na letní fotbalový kemp
mládeže,
- zakoupení MS Office a nových razítek OFS Přerov,
- nový sponzor OFS Přerov – 2K Consulting s.r.o.,

- vyúčtování dotace z nadačního fondu a Olomouckého kraje – zasláno na
KFSOL,
- Etická komise – odečet bodů Dukla Hranice 3 body,
- TJ Sokol Kovalovice, z. s. – schválení VV FAČR převod práv a povinností
s platností od 1. 7. 2018,
Cena Dr. Václava Jíry - 2. 5. 2018 byly vyznamenaným předány ocenění od
předsedy FAČR Martina Malíka, I. místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala a
generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky. Za OFS Přerov převzal ocenění
pan Vladimír Vybíral, předseda TJ Sokol Tovačov.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 17

Pozvánka na mezistátní přátelské fotbalové utkání s výběrem ObFZ Povážská
Bystrica se uskuteční dne 24. 6. 2018 ve sportovním areálu TJ Strážov Pružina.
Pozvánka byla rozeslána funkcionářům OFS, rozhodčím a funkcionářům jednotlivých
oddílům. VV OFS Přerov pověřuje sekretáře objednáním autobusu a zakoupením
dárkového balíku pro naše partnery ObFZ Povážskou Bystrici.
Vyúčtování mládežnických výběrů „U11“ a „U12“ – Uničov – VV schválil konečné
vyúčtování mládežnických výběrů na turnaji v Uničově dne 3. 5. 2018. Konečná částka
činí 11 622,- Kč.
Informace Komise mládeže – do konce června 2018 budou osloveny oddíly o
nahlášení 2-3 nejlepších hráčů ročníku 2008 a mladší, o kterých jsou v oddíle
přesvědčeni, že patří mezi nejkvalitnější a nejperspektivnější fotbalisty – jedná se
o věkovou
kategorie ,,U11“ s výhledem na reprezentaci v okresním výběru
kategorie U11. Dále budou oddíly osloveny o nahlášení 2-3 nejlepších hráčů ročníku
2007 - kategorie ,,U12“. Na konci srpna proběhne minisoustředění obou kategorií
„U11“ a „U12“, místo soustředění – FK Kozlovice, termín sdělen později. Po nahlášení
jmen Komisí mládeže budou adepti osloveni.
Zajistí sekretář + KM
Vyúčtování finále poháru Lion sport – VV schválil konečné vyúčtování finálového
utkání poháru Lion sport v Horních Nětčicích dne 8. 5.2018.

Vyúčtování veteránského turnaje – VV schválil konečné vyúčtování účasti OFS
Přerov na veteránském turnaji, který se konal ve Štítech dne 18. 5. 2018.
Předávání pohárů – na každé předávání pohárů vítězům bude pozván partner
soutěže. Vítěz OP mužů – pohár předá člen VV pan I. Bardoň, vítěz OS mužů sk. „A“ –
pohár předá místopředseda VV pan J. Zavadil, vítěz OS mužů sk. „B“ – TJ Sokol
Skalička, z. s. – pohár předá člen VV pan I. Bardoň, vítěz OP starších žáků – TJ Sokol
Tovačov, z.s. – pohár předá člen VV paní J. Kyasová, vítěz mladších žáků, st. a ml.
přípravky – předání pohárů proběhne dne 17. 6. 2018 na finálovém turnaji mládeže
v Horní Moštěnici. Fotky vítězných družstev budou uveřejněny na našich
internetových stránkách.

Finále přípravek – VV OFS Přerov zve všechny funkcionáře, oddíly a širokou veřejnost
na Den dětí spojený s finálovým turnajem mládeže o okresního přeborníka OFS
Přerov, které se uskuteční dne 17. 6. 2018 od 9:00 hod. na hřišti TJ Sokol Horní
Moštěnice, z. s.
Superpohár OFS Přerov 2017/2018 – vítězové Okresních soutěží skupiny ,,A“ a ,,B“
v SR 2017/2018 se utkají o přeborníka Okresních soutěží – čl. 61. RS. Místo a termín
utkání bude upřesněn.
Informace k platbě startovného – startovné na SR 2018/2019 je potřeba uhradit na
účet OFS Přerov do 29. 6. 2018. Všechny informace byly zaslány oddílům e-mailem.
Brankářská škola – vyhotovení DPP s trenéry brankářů. Zhodnocení účasti na všech
tréninkových jednotkách. Poslední brankářský trénink před prázdninami se uskuteční
dne 21. 6. 2018, kde proběhne i vyhodnocení a předání diplomů zúčastněným
brankářům.
Zajistí sekretář + předseda
Přihlášky do soutěží – připomenutí termínu odevzdání přihlášek do soutěží na nový
SR 2018/2019. Přihlášky je potřeba odevzdat do 14. června 2018.
Natáčení některých zápasů pro okresní rozhodčí – bude vyhotovena faktura na
proplacení nákladů za natáčení zápasů a zaslána na OFS Přerov k proplacení.

Termín příštího zasedání VV OFS Přerov dne 28. 6. 2018

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

