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: 31

Ze dne: 30. 11. 2019

Místo:

Ostravice

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 30. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Různé
5. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 31

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 30. zasedání
- nákup míčů pro výběry - splněno,
- zakoupení reklamních předmětů s logem - splněno,
- turnaj U11 a U12 v Jeseníku - splněno,
- společné zasedání VV a členů odborných komisí OFS Přerov - splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise mládeže – Zhodnocení turnaje výběrů v Jeseníku.
- Příprava 7. ročníku Zimní ligy mládeže

4. Různé
-

Termínová listina na jaro 2020,
termíny ZLM – 25. 1. 2020 turnaj starších žáků, 26. 1. 2020- turnaj mladších žáků –
přihlášky budou oddílům zaslány 6.1.2020,
distribuce kalendářů – čeká se na dodání kalendářů, následně budou k vyzvednutí na

sekretariátu OFS Přerov,
Olomoucký kraj – dotační programy na podporu sportu,
Trenérská licence C – 14.12.-15.12.2019.

-

5.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 30. 11. 2019

Vánoční blahopřání - VV rozhodl o vyhotovení ,,30 ks“ novoročenek a poté zaslání
partnerům (Ol. Kraj, Město Přerov atd.). Kalendáře budou k vyzvednutí v průběhu
prosince na sekretariátu OFS (členové komisí OFS, jednotlivé oddíly).
Zajistí sekretář
Trenérská licence C – v termínu 14.12. – 15.12.2019 se uskuteční trenérská licence.
Vyhotovení seznamu adeptů + zajištění občerstvení.
Zajistí sekretář + GTM

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.
Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě změny
organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS Přerov do
14 dní.
Plán práce – byl vyhotoven plán práce na rok 2020 včetně návrhu rozpočtu .

Sekretariát - Ve dnech 16. 12. 2019 - 3. 1. 2020 bude sekretariát uzavřen.

Novinky pro SR 2019/2020
VV OFS Přerov připravil v rámci zvýšení podpory našich oddílů a zkvalitnění řízení
soutěží OFS Přerov několik novinek, které bude aplikovat již v tomto soutěžním ročníku.
Dovolte mi, abych Vás s nimi stručně seznámil.

1, Měsíc náborů OFS – možnost získání finanční podpory od OFS Přerov pro náborové
akce pořádané jednotlivými oddíly (pozn. nejedná se o akci „Měsíc náborů FAČR“).
Podmínky:
1) Konání akce v měsících květen a září – žádost bude vyvěšena na stránkách v sekci
,,Soubory ke stažení“;
2) Oddíl musí předložit termín uspořádání akce na OFS Přerov včetně popisu akce,
plánovaného rozpočtu akce, a to nejpozději do 15.4. (pro termín květen), resp. do 15.8.
(pro termín září);
3) Účast zástupce OFS Přerov na akci;
4) Po skončení akce předloží oddíl vyhodnocení akce na OFS Přerov (vyhodnocení musí
obsahovat zejména počet účastníků akce, počet zapojených ZŠ a MŠ, vyúčtování akce).
Možnost získat finanční podporu na tuto akci od OFS Přerov ve výši až 5 000,- Kč.
Cíl – podpora získání nových mládežnických hráčů do oddílů.
2, Trenérská licence ,,C“ – od roku 2019 spadá pořádání školení trenérské licence „C“
opět pod jednotlivé OFS. Školení trenérské licence „C“ se bude v rámci OFS Přerov konat
tradičně v zimní přestávce.
OFS Přerov nabízí jednotlivým oddílům našeho okresu úhradu poplatku za školení za
každého jimi nahlášeného uchazeče, včetně nákladů na občerstvení a trenérské
pomůcky (literatura).
Podmínky:
1) Bydliště uchazeče v okrese Přerov;
2) Řádné přihlášení uchazeče na školení;
3) Nahlášení statutárního zástupce jednotlivého oddílu OFS Přerov o příslušnosti
uchazeče k jeho oddílu (má případně přednost před bodem 1), tj. pokud by adept neměl
bydliště v okr. Přerov, nicméně trénovat v oddíle OFS Přerov).
Pozn. v případě naplnění kapacity školení a nahlášení většího počtu uchazečů z jednoho
oddílu si OFS Přerov vyhrazuje právo omezit počet uchazečů z jednotlivých oddílů,
kterým bude proplacen poplatek za školení (např. bude z jednoho oddílu přihlášeno 5
uchazečů – OFS uhradí poplatek za školení pouze 2 z nich apod.)
Cíl - podpora oddílů ve zvýšení kvalifikovanosti trenérů všech kategorií. Současně také
bude ze strany STK OFS Přerov kladen důraz na to, aby každý oddíl měl v příslušných
kategoriích kvalifikované trenéry.

3, Vítězové jednotlivých kategorií – od SR 2019/2020
Odměny a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií:
Změny červeně:
Vítěz OP mužů – finanční odměna 5 000,- Kč.
Vítěz OS mužů – finanční odměna 3 000,- Kč.
Pohár Lion – vítěz poukázka na odběr zboží (Lionsport) v hodnotě 15 000,- Kč, poražený
finalista poukázka na odběr zboží (Lionsport) v hodnotě 5 000,- Kč.
Pohár OFS – vítěz finanční odměna 6 000,-Kč, poražený finalista finanční odměna 3 000,Kč.
Mládež – pohár, medaile, diplom.
4, Brankářská škola – chceme pokračovat, dále rozvíjet a zkvalitňovat projekt brankářské
školy OFS Přerov. Plánujeme zvýšit frekvenci brankařských tréninků (1x týdně), dále
bychom chtěli materiálně (zejména nákupem vybavení) podpořit jak naše trenéry, tak
především jednotlivé brankaře, kteří se tréninků zúčastňují pravidelně. Např. každý
brankař, který se bude pravidelně účastnit, obdrží brankařské rukavice.
5, Turnaj OFS Přerov – každoročně od SR 2019/2020 v zimních měsících plánujeme
uspořádat halový turnaj v kategorii dospělých ,,O pohár OFS Přerov“ určený výhradně
pro družstva hrající OP a OS mužů (celkem 8 účastníků). Místo konání hala v Lipníku nad
Bečvou.
Termín pro SR 2019/2020
- turnaj se uskuteční dne 22. 2. 2020 – účast 8 oddílů z mužstev hrající OP a OS
dle data přihlášek. Pozvánky budou oddílům včas zaslány.
6, Zahájení nového SR – od SR 2020/2021 plánujeme začátek soutěžního ročníku tak, aby
v prvním kole bylo jedno vybrané utkání okresního přeboru sehráno v pátek – při této
příležitosti by bylo provedeno slavnostní zahájení nového SR za účasti pozvaných hostů
(o které utkání půjde, bude známo na losovacím aktivu).
Závěrem mi dovolte ještě připomenutí ustanovení Rozpisu soutěží OFS Přerov,
které řeší situaci, kdy se hráč Vašeho oddílu omluví z účasti na akci výběru OFS
(reprezentace OFS). Dodržování tohoto ustanovení bude STK OFS Přerov rovněž
důsledně kontrolovat.

Čl. 35 Reprezentace
35.3.
V případě nesplnění reprezentace (bez omluvy) bude hráč společně s oddílem
předán k disciplinárnímu řízení. Hráč, který se na sraz nebo utkání omluví pro
zranění, nesmí nastoupit v sedmi dnech od akce výběru v žádném mistrovském utkání. V
případě nastoupení tohoto hráče bude hráč a oddíl předán k disciplinárnímu řízení.

Ostatní věci k připomenutí, které budou následovat v jarní části SR:

1, Cena Dr. Jíry – vaše návrhy zasílat do 24. ledna 2020 na OFS Přerov,
2, Zimní liga mládeže – 7. ročník – termíny najdete na internetových stránkách,
3, Halový turnaj dospělých – 1. ročník – 22. 2. 2020 – sportovní hala Lipník nad Bečvou –
pozvánky na turnaj budou včas zaslány,
4, Školení oddílových rozhodčích – měsíc březen, oddíly budou o přesném datu včas
vyrozuměny,
5, 22. 3. 2020 – začátek jarní části SR 2019/2020,
6, Začátek brankářské školy – březen 2020,
7, Finále Lion sport – měsíc květen 2020,
8, Turnaj výběrů OFS ,,11, 12“ – květen 2020,
9, Turnaj veteránů – květen 2020,
10, Uzávěrka anket OFS Přerov – konec května 2020,
11, Přátelské utkání OFS Přerov – ObFZ PB (červen 2020 - u našich partnerů),
12, Letní fotbalový kemp mládeže – 12 – 17. 7. 2020.

VV OFS Přerov děkuje všem za odvedenou práci a spolupráci v roce 2019, přeje
příjemné a klidné svátky a v roce 2020 zejména pevné zdraví a celkovou pohodu.

Příští zasedání VV se uskuteční 16.1.2020

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

