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: 18

Ze dne: 28. 6. 2018

Místo:

OFS Přerov – zasedací místnost

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 17. zasedání
3. Partneři jednotlivých komisí pro SR 2018/2019
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 18

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 17. zasedání
- odevzdání přihlášek do soutěží, pozvánka na losovací aktiv - splněno,
- předávání pohárů vítězům jednotlivých kategorií - splněno,
- pozvánka na finálový turnaj mládeže - splněno,
- oslovení oddílů o nahlášení nejkvalitnějších a nejperspektivnějších hráčů
ročníku 2007 a mladší a 2008 a mladší - splněno,
- mezistátní utkání s ObFZ PB – splněno,
- brankářská škola – vyhotovení DPP – splněno,
- vyúčtování mládežnických výběrů „U11“ a „U12“, vyúčtování veteránského
turnaje a vyúčtování finále poháru Lionsport – splněno,
- informace k platbě startovného zaslána oddílům – splněno,
- faktura ohledně proplacení nákladů za natáčení zápasů – splněno.

4.

Partneři jednotlivých soutěží pro SR 2018/2019

Partneři jednotlivých soutěží v soutěžním ročníku 2018/2019
JANKUSPORT
MAX SERVIS
STAMAK
Ležákova autoškola
SIBOM
2K Consulting
Maka design
NEPAMO
KROČA

Okresní přebor mužů
Okresní soutěž mužů
Okresní přebor starších žáků
Okresní přebor mladších žáků
Okresní přebor – starší přípravka sk. ,,A“
Okresní přebor – starší přípravka sk. ,,B“
Okresní přebor – mladší přípravka sk.,,A“
Okresní přebor – mladší přípravka sk.,,B“
Okresní přebor – mladší přípravka sk.,,C“

5. Různé
-

Uzávěrka anket OFS Přerov – vyhodnocení anket – osobnost Přerovského
fotbalu, trenéři mládeže OFS Přerov, soutěž slušnosti,
Připomínkování Rozpisu soutěží pro SR 2018/2019,
Losovací aktiv – uspořádání soutěží, počet přihlášek do soutěží, počet přihlášek
do Poháru FAČR – okresní kolo a poháru Lion sport,
Plán práce – II. pololetí,
Nominace funkcionáře k ocenění „Osobnost Přerovského fotbalu“ – pan
Vlastimil Dobeš
FK Kozlovice, z.s. – pozvánka na Memoriál Jiřího Pavlíka,

- TJ Sokol Újezdec, z.s. - SJEZD RODÁKŮ - Memoriál V. Beneše benjamínků,
- Ceny pro vítěze anket – paní Francová - Maka Design.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 28. 6. 2018

Soutěže OFS SR 17/18 – VV schválil konečné tabulky soutěží, postupy a sestupy dle
předloženého návrhu STK OFS.

Okresním přeborníkem v soutěži:
OP mužů: TJ Sokol Jezernice, z.s.
OS muži sk. „A“: Tělovýchovná jednota Union Lověšice z. s.
OS muži sk. „B“: TJ Sokol Skalička, z.s.
OP st. žáci: Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, z. s.
OP ml. žáci: Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, z.s.
OP st. přípravky: Fotbalový klub Kozlovice, z.s.
OP ml. přípravky: 1. FC Viktorie Přerov, z.s.

Finálový turnaj mládeže, dětský den – VV schválil vyplacení nákladů na finálový
turnaj mladších a starších přípravek OFS a mladších žáků na hřišti TJ Sokola Horní
Moštěnice dle předložených dokladů.
Příspěvky – VV OFS schválil částečnou úhradu na cestovné ve výši 3 000,- Kč oddílům
mladší přípravky 1. FC Viktorie Přerov a Tělovýchovné jednoty Sokol Čekyně, z. s. za
účast na Poháru předsedy OKFS.
Zajistí sekretář
Pojmenování soutěží dle partnerů OFS – VV schválil partnery jednotlivých soutěží
pro SR 2018/2019.
Zajistí sekretář, předseda
Plán práce – VV schválil plán práce pro druhé pololetí roku 2018, tj. od 1. 7. 2018 –
31. 12. 2018.
Příprava losovacího aktivu – VV schválil členům STK, kteří se budou podílet na
celodenní přípravě losovacího aktivu dne 29. 6. 2018 občerstvení v hodnotě 500,- Kč.
ANKETY OFS PŘEROV
Soutěž slušnosti - VV schválil výsledky soutěže slušnosti za SR 2017/2018
Vítěz Soutěže slušnosti - Okresní přebor mužů – TJ Sokol Bělotín, z.s. ,,B“
Vítěz Soutěže slušnosti - Okresní soutěž mužů skupina ,,A“ – Sokol Křenovice, z.s.
Vítězem Soutěže slušnosti - Okresní soutěž mužů skupina ,,B“ – FK Potštát, z.s.
Vítězem Soutěže slušnosti - Okresní přebor starších žáků - Tělovýchovná jednota
Union Lověšice, z.s.
Cena ,,Osobnost přerovského fotbalu“ - VV schválil navrženého kandidáta pro rok
2018 na ,,Cenu Osobnost přerovského fotbalu“. Ocenění je udělováno na základě
návrhů oddílů osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj a propagaci kopané
na našem okrese. Ocenění obdrží za rok 2018 pan Vlastimil Dobeš.
Nejlepší internetové stránky oddílu - VV schválil oddíl Sokol Horní Nětčice, z.s. na
cenu Nejlepší internetové stránky v SR 2017/2018.
Nejlepší střelec mužů SR 2017/2018 - Nejlepším střelcem OFS Přerov v Okresním
přeboru mužů se stal v SR 2017/2018 pan – Václav Celnar – TJ Sokol Bělotín, z.s.
Nejlepším střelcem v Okresní soutěži mužů skupiny ,,A“ se stal pan Petr Šimek – TJ
Haná Měrovice, z.s.. Nejlepším střelcem v okresní soutěži mužů skupiny ,,B“ se stal
Radim Pokorný – FK Potštát, z.s.
Nejlepší trenéři mládeže – V SR 2017/2018 se jimi stali tito trenéři: pánové Vojtášek,
Šilha, Nesňal.

Všichni jmenovaní budou pozvání na losovací aktiv dne 3. 7. 2018 od 17:00 hod. na
hotelu Na Jižní, kde jim bude předáno ocenění.
VV ukládá sekretáři, aby zajistil pozvání vítězů jednotlivých anket.
Zajistí sekretář
Mezistátní přátelské fotbalové utkání s výběrem funkcionářů Oblastného
fotbalového zvazu Považská Bystrica
Dne 24. 6. 2018 se uskutečnilo setkání se zástupci ObFZ Považská Bystrica. Po
příjezdu nás přivítali funkcionáři ObFZ a od 10:30 hodin se ve sportovním areálu TJ
Strážov Pružina uskutečnilo tradiční přátelské fotbalové střetnutí výběru
"funkcionářů" OFS Přerov s výběrem ObF Považská Bystrica. Po utkání následovalo
společenské posezení.
Domácí výběr ObFZ Považská Bystrica se tentokrát nepodařilo dobýt i když jsme
slibně vedli 0:1. Nakonec však zvítězili domácí s výsledkem 5:1.
VV OFS Přerov děkuje všem zúčastněným za velmi dobrou reprezentaci OFS Přerov.
Rozpis soutěží - VV schválil změny navrhované v RS pro SR 2018/2019. Rozpis OFS
Přerov bude zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.ofsprerov.cz.
VV rozhodl o vytisknutí Rozpisu soutěží v papírové podobě pro SR 2018/2019 (oddíly,
kteří požadují RS v papírové podobě, pro předsedy komisí, pro členy VV, rozhodčí).
Příprava ročníku 2018 / 2019
•

VV OFS vyhodnotil stav přihlášek do soutěžního ročníku s těmito závěry:

1)

OP – M 14 mužstev (dvoukolový systém),

2)

OS – M 16 mužstev (dvoukolový systém),

4)

OP – SŽ 8 mužstev (tříkolový systém),

5)

OP – MŽ 13 mužstev (dvoukolový systém),

6)

OP – SP 22 mužstev (dvoukolový systém – dvě skupiny po 11 účastnících),

7)

OP – MP 27 mužstev (dvoukolový systém – tři skupiny – 9,9,9 účastníků),

8)

Pohár FAČR – přihlášeny 4 oddíly,

9)

Pohár LION SPORT – přihlášeno 8 oddílů.

Nominace a organizační pokyny pro účastníky tréninkového kempu výběru OFS
Přerov ve věkové kategorii ,,U 11“ a ,,U12“ – Hřiště FK Kozlovice, termín konání bude
upřesněn. Vedoucím tréninkového kempu je předseda KM pan Pumprla Pavel.

Příští zasedání VV se uskuteční dne 17. 7. 2018 při konání letního kempu mládeže na
Rusavě.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

