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: 35

Ze dne: 28. 5. 2020

Místo:

Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 34. zasedání
3. Došlá pošta
4. Informace z FAČR
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 35

1.

Zahájení
Zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy a
omluvil ze zasedání p. Pumprlu. Jelikož se jednalo o zasedání po delší přestávce
zapříčiněné pandemií Coronaviru, zasedání bylo zahájeno minutou ticha za
zesnulého, dlouholetého významného funkcionáře okresu, kraje i ČMFS pana F.
Staňka, který opustil naše řady dne 31. 3. 2020.

2.

Vyhodnocení usnesení z 34. zasedání
- objednání laserové tiskárny Canon – splněno,
- seznam oddílových rozhodčích a jeho zveřejnění na webových stránkách –
splněno.

3.

Došlá pošta
- Rozhodnutí VV FAČR – ukončení SR 2019/2020 ke dni 8.4.2020,
- novela DŘ FAČR – amnestie,
- novela SŘ FAČR – přihlášky, losovací aktiv,
- desatero chování na hřišti v souvislosti s uvolňováním opatření COVID 19 +
aktualizované desatero,
- kontrola z VZP – vyhotovení protokolu z kontroly – bez závad.

4.

Informace z FAČR
- změna termínu VH FAČR – nový termín 18. 6.2020 v Olomouci,
- 4. 6. 2020 společné setkání předsedů okresů a krajů Moravy s předsedou FAČR
a gen. sekretářem panem JUDr. Paulym – Olomouc, NH hotel 17.00 hodin,
- změna Soutěžního řádu a Přestupního řádu v návaznosti na COVID 19,
- odložení termínu vložení emailů do IS FAČR – prodlouženo do 31.12.2020,
- rozhodnutí VV FAČR – vyhlášení amnestie dle § 119a DŘ FAČR,
- mapování fotbalových ploch a financování klubů – dotazník zaslán přímo na
kluby FAČR,
- dotace na mládež, MPP pro OFS (výběry),
- dotace FAČR na činnost OFS,
- Termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn – tzn. od 1.6.
do 20.6.2020. Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4
přestupního řádu (volný přestup) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do
mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020. Do lhůty 12
měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) přestupního řádu (jedná se o nevyužívání
hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.3.2020 do 30.6.2020.
- FAČR rozhodl o změně disciplinárního řádu tak, že se za ustanovení § 119 vkládá
nové ustanovení VV – amnestie. Na základě tohoto ustanovení se amnestie vztahuje
na uvedené hráče/funkcionáře v soutěžích OFS Přerov – seznam uveden na úřední
desce OFS Přerov.

5.

Různé
-

-

6.

Dotace Olomoucký kraj – dotace na spolupráci s OBFZ PB a Zimní ligu mládeže,
Krajské soutěže mládeže v OKFS pro SR 2020/2021,
Obsazování přátelských utkání – informace o připravovaných přátelských
utkáních nebo turnajích mají oddíly povinnost zasílat na email ofs@raz-dva.cz
nebo přímo obsazovacímu úseku – ropar@seznam.cz,
Seminář pro žákovské a dorostenecké trenéry v Olomouci dne 19. 6. 2020,
Školení trenérské licence ,,C" - květen 2020 – ZRUŠENO,
Ceny Dr. Jíry za rok 2019 – bez slavnostního předání,
Finanční podpora talentované mládeže 2020 – FAČR,
Vyhotovení kartiček vedoucí a trenér,
Finále poháru Lion sport 2019/2020 se neuskuteční z důvodu COVID 19 – termín
do konce měsíce května nerealizovatelný.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 28. 5. 2020

VV schválil:
-

tabulky soutěží OFS Přerov. Na základě podmínek stanovených SŘ FAČR (§ 18
SŘ FAČR) se v soutěži OS mužů na 2. místě umístil oddíl Tělocvičná jednota
Sokol Vlkoš, na 3. místě FK Brodek u Přerova, z. s. „B“.

-

fyzické konání losovacího aktivu. Termín losovacího aktivu bude stanoven až podle
termínů losovacích aktivů I. ligy, ŘKF M – Olomouc a KFS Olomouc - § 17 bod 1 SŘ
FAČR. Oddíly budou o termínu losovacího aktivu dostatečně dopředu upozorněny.

-

snížení vkladů klubů na polovinu z důvodu nedohraného SR 2019/2020 – toto
rozhodnutí platí pouze pro sezónu 2020/2021 z důvodu COVID 19.

-

přípravy a zabezpečení Letního fotbalového kempu mládeže OFS Přerov 2020
– vzal v potaz Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajišťování
sezóny letní dětské rekreace 2020.

-

účast na finálovém turnaji veteránského fotbalu, který se uskuteční dne 20. 6.
2020 od 10.00 hodin – místo Jeseník.

-

dle směrnice zásad OFS Přerov VV nákup dárkových košů pro ocenění
funkcionářů OFS, případně členů klubů z důvodu životního jubilea – z důvodu
neuskutečnění jarní části SR 2019/2020 tyto dárkové koše budou oceněným
předány na losovacím aktivu.

VV OFS Přerov rozhodl o nevyhlášení vítězů a sestupujících v SR 2019/2020 z důvodu
vyhlášení pandemie a nařízení FAČR o nedohraní jednotlivých soutěží. V tomto ročníku
nebude nikdo sestupovat ani postupovat, pokud nebude dodatečně rozhodnuto jinak. Pro
pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 jsou rozhodující tabulky ke dni 8. 4. 2020.
Tato tabulka bude tak pomocná pro případné vyžádání doplnění vyšších mistrovských
soutěží.
Přihlášky do nového soutěžního ročníku budou na kluby zaslány 8. 6. 2020. Přihlášky do
soutěží zašlou kluby nejpozději do 26. 6. 2020.
Termínová listina pro podzimní část SR 2020/2021 bude schválena na příštím zasedání VV
OFS. Do příštího zasedání VV budou připraveny i změny RS pro nový SR 2020/2021.
Z důvodu změny krajského poháru FAČR dochází ke změně i v pohárech OFS Přerov. Na
našem okrese se v SR 2020/2021 bude konat (pohár FAČR / Lionsport – okresní kolo), které
se bude týkat pouze klubů působících na úrovni okresu. Vítěz postoupí do předkola
krajského poháru k družstvům hrajícím krajské soutěže. V případě vyššího počtu
přihlášených oddílů bude tento pohár rozlosován ještě před losovacím aktivem (termín LA
konec července) tak, aby začátek poháru byl již na konci července.

VV nařizuje viditelné označení funkcionářů na lavičce náhradníků. Důsledná kontrola
bude probíhat ze strany rozhodčích a v případě nesplnění povinnosti toto musí napsat do
ZOU. V případě opakovaného porušení budou sankce ve výši 200,- Kč. Kartičky budou
oddílům předány na losovacím aktivu.
VV potvrdil do konce roku 2020 ve funkci Grassroots trenéra mládeže FAČR za OFS
Přerov pana Jana Kroču.
V květnu byla provedena inventarizace majetku na rok 2020. VV byl informován o
výsledcích inventarizace.

Seminář pro trenéry přípravek – seminář se bude konat dne 4. 6. 2020 od 17:00 hod.
v zasedací místnosti OFS Přerov a bude se týkat informací ohledně způsobu hracího
systému pro SR 2020/2021. Je určen pro trenéry přípravek, případně odpovědné
funkcionáře klubu.

Termín příštího zasedání – 2. července 2020.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

