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

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 30

Ze dne: 31. 10. 2019

Místo:

zasedací místnost OFS

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 29. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 30

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 29. zasedání
- turnaj okresních výběrů U11 a U12 na HFK Olomouc - splněno,
- pozvánky na společné zasedání VV a komisí - splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
STK – STK schválila podzimní část soutěží SR 2019/2020,
- STK rozlosovala jarní část soutěží starších a mladších přípravek
soutěžního ročníku 2019/2020 dle Bergrových tabulek. Družstva byla zařazena
do skupin dle umístění v podzimní části soutěží – viz Rozpis soutěže
2019/2020.
Komise mládeže – vyhotovení nominace na turnaj výběrů U11 a U12, který se
bude konat 20. 11. 2019 v Jeseníku.
Soustředění výběru U11 a U12 v hale v Lipníku nad
Bečvou proběhne dne 9. 11. 2019.

Komise rozhodčích – dne 8. 11. 2019 proběhne výroční zasedání KR.
V letošním roce se rozhodčí OFS Přerov nezúčastní
turnaje rozhodčích v Postřelmově.

4. Různé
-

příprava Zimní ligy mládeže – 7. ročník,
vyúčtování finanční podpory z FAČR – termín vyúčtování je do 31. 12. 2019
zimní liga mládeže – oddíly se mohou přihlašovat až po zaslání pozvánky, termíny
ZLM – 25. 1. 2020 turnaj starších žáků, 26. 1. 2020- turnaj mladších žáků, 9. 2. 2020
– turnaj starších přípravek včetně ObFZPB, 15. 2. 2020 – turnaj mladších přípravek,
distribuce kalendářů – opět budou vyhotoveny kalendáře KFSOL,
brankářská škola – vyhodnocení podzimní části 2019/2020,
poděkování partnerům OFS Přerov za podporu v roce 2019,
Licence XPS Trainer - ČR nabízí program XPS jenž má pomoci při evidenci tréninkové
docházky, dále nabízí pro trenéry vedení tréninkových deníků a všech různých
statistik. Tento program také již obsahuje cvičení pro trenéry od nejmladších
přípravek až po mužské kategorie. Další cvičení budou postupně dotáčena a
přidávána do tohoto programu,
připravované turnaje pořádané oddíly OFS Přerov naleznete na stránkách
www.ofsprerov.cz,
objednání diářů pro členy komisí OFS Přerov,
Dotační titul Můj klub pro rok 2020 – uzávěrka žádostí je 18. 11. 2019.

-

-

-

5.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 31. 10. 2019

Vyhodnocení turnaje "U11" a "U12"– Vyhodnocení turnaje konaného 15. 10. 2019
na HFK Olomouc.

Nákup míčů pro výběry - VV schválil zakoupení 4 míčů pro výběry U11 a U12.
Zajistí sekretář

Trenérská licence C – OFS Přerov zakoupil 70 ks knížek pro trenéry na školení
trenérské licence C, které se uskuteční v Přerově v termínu 14.12. – 15.12.2019.

Reklamní předměty – VV rozhodl o zakoupení propisek s logem OFS Přerov a
zakoupení vín pro partnery OFS Přerov.

Nominace na turnaj "U11" a "U12", který se bude konat dne 20. 11. 2019 v Jeseníku
– po tréninku výběrů bude vypracována nominace hráčů a zaslána oddílům včetně
omluvenek pro hráče.
Sekretář + KM
Projekt OFS Přerov - brankářská škola OFS – poslední podzimní brankářská škola se
uskutečnila ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 16.00 hodin v Lipníku nad Bečvou. Další
pokračování brankářské školy bude od března 2020. O přesném termínu budete včas
informováni.

Výsledky soutěže OFS – VV schválil výsledky soutěže OFS za podzimní část na základě
podkladů, které předložil předseda STK.

Společné zasedání VV a členů odborných komisí OFS Přerov – VV rozhodl o pozvání
všech členů komisí na společné zasedání, které se uskuteční dne 15. 11. 2019
v Tovačově. Zároveň rozhodl o zakoupení balíků pro členy komisí, které slaví jubilea.
VV rozhodl o finanční odměně 2 000,- Kč pro pana J. Zavadila, který na konci roku
oslaví své životní jubileum.
Zajistí sekretář

Odměny členů odborných komisí – VV schválil finanční odměny za rok 2019 členům
odborných komisí, které mají pravidelné zasedání (STK, DK, KM, KR + OÚ). VV schválil
finanční odměnu sekretáři OFS za zajištění úkolů podzimní části SR.

Zajistí sekretář

Výjezdní zasedání VV – VV rozhodl o výjezdním zasedání VV, které se uskuteční
v termínu od 29.11. – 30.11.2019 v Ostravici – výšlap na Lysou horu.

Zimní liga mládeže – VII. ročník - Informace k jednotlivým turnajům
,, Až po zaslání pozvánky na turnaj se oddíly mohou přihlásit na vypsaný turnaj“
Turnaj starších žáků (25. 1 2020) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům této
věkové kategorie začátkem ledna 2020, závazné potvrzení oddíly do 17. 1. 2020.
Turnaj mladších žáků (26. 1. 2020) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům této
věkové kategorie začátkem ledna 2020, závazné potvrzení oddíly do 17. 1. 2020.
Turnaj starších přípravek (9. 2. 2020) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům
této věkové kategorie v polovině ledna 2020, závazné potvrzení oddíly do 31. 1. 2020.
Turnaj mladších přípravek (15. 2. 2020) – pozvánky budou zaslány jednotlivým oddílům
této věkové kategorie na začátku února, závazné potvrzení oddíly do 7. 2. 2020.

Sedmý ročník Zimní ligy mládeže se uskuteční v hale v Lipníku nad Bečvou. Pronájem
haly v těchto termínech zajistí sekretář OFS.

Příští výjezdní zasedání VV - 30. 11. 2019

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

