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: 36
Místo:

Ze dne: 2. 7. 2020

Přerov

Přítomni:
Mgr. Páral, Kyasová, Zavadil, Skýpala, Mgr. Caletka, Pumprla
Omluveni: Bardoň
Hosté:
Sekretariát: Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 35. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Informace z KFSOL
5. Informace z FAČR
6. Různé
7. 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. I. Bardoně.

2.

Vyhodnocení usnesení z 35. zasedání
- schválení termínu losovacího aktivu OFS Přerov – termín 20.7.2020 v 17:00
hod. v klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově,
- účast na finálovém turnaji veteránů – nesplněno z důvodu nedostatku hráčů
pro složení družstva veteránů,
- příprava letního fotbalového kempu mládeže včetně zaslání informací
rodičům –splněno,
- seminář pro trenéry přípravek –splněno,
- zaslání přihlášek do soutěžního ročníku 2020/2021 a jejich následné
odevzdání oddíly do 26.6.2020 –splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
STK – přihlášky do soutěží, losovací aktiv, připomínkování Rozpisu soutěží.

Komise mládeže – složení kempu, informace pro rodiče před zahájením kempu,
vyhotovení příjmových dokladů a předání rodičům při zahájení kempu.
4.

Informace z KFSOL

- slavnostní večer KFSOL se bude předběžně konat v termínu 27.11.2020,
- turnaj výběrů – se bude předběžně konat dne 28.9.2020 v Brodku u
Prostějova.
5.

Informace z FAČR
- změna termínu VH FAČR – nový termín 15. 9.2020 v Olomouci.

6.

Různé
- Přihláška do mládežnického poháru - Ondrášovka Cup 2020/2021,
- dotace Olomoucký kraj - Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu,
- školení trenérů licence C – 28.11. - 29. 11. 2020

7.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 2. 7. 2020

VV schválil termínovou listinu pro podzimní část SR 2020/2021.
Losovací aktiv OFS – VV rozhodl o pořádání Losovacího aktivu OFS Přerov v pondělí
20.7.2020 v 17:00 hodin v Přerově – v klubu Teplo na Horním náměstí. Sekretář zajistí
pozvání předsedů odborných komisí na losovací aktiv.
Rozpis soutěží - VV schválil změny navrhované v RS pro SR 2020/2021. Rozpis OFS Přerov
bude zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.ofsprerov.cz. VV rozhodl o
vytisknutí Rozpisu soutěží v papírové podobě pro SR 2020/2021 (pro předsedy komisí,
pro členy VV). Změny v RS na SR 2020/2021 budou oddílům sděleny na losovacím aktivu.
Partneři jednotlivých soutěží pro SR 2020/2021
JANKUSPORT Okresní přebor mužů
MAX SERVIS Okresní soutěž
STAMAK Okresní přebor starších žáků
NEPAMO Okresní přebor mladších žáků sk. ,,A“
Maka design Okresní přebor mladších žáků sk. ,,B“
SIBOM Okresní přebor – starší přípravka
2K Consulting Okresní přebor – mladší přípravka
Tréninkový kemp výběru OFS Přerov ve věkové kategorii ,,U 11“, ,,U12“ – Termín
konání 19.8.2020 – hřiště – Želatovice. Vedoucím předseda KM pan P. Pumprla a GTM
okresu pan J. Kroča. Nominace hráčů bude vyhotovena a zaslána na oddíly, rovněž bude
vyvěšena na internetové stránky.
Příprava losovacího aktivu – VV schválil členům STK, kteří se budou podílet na celodenní
přípravě losovacího aktivu občerstvení v hodnotě 500,- Kč.

Příprava ročníku 2020 / 2021
• VV OFS vyhodnotil stav přihlášek do soutěžního ročníku s těmito závěry:
1) OP – M 14 mužstev (dvoukolový systém),
2) OS – M 10 mužstev (dvoukolový systém),
3) OP – SŽ 8 mužstev (tříkolový systém),
4) OP – MŽ 15 mužstev (tříkolový systém – dvě skupiny),
5) OP – SP 20 mužstev
6) OP – MP 25 mužstev
7) Pohár FAČR - LION SPORT – přihlášeno 10 mužstev.
Doplnění soutěže OP mužů do počtu 14 dle pořadí v okresní soutěži mužů v
nedokončeném soutěžním ročníku 2019/2020 – Tělovýchovná jednota Sokol
Soběchleby, z.s. nabídku do OP mužů přijali. Doplnění soutěže bylo schváleno.

Ocenění náměstka hejtmana Olomouckého kraje - Pan Vladimír Vybíral z oddílu TJ Sokol
Tovačov, z.s. – navrhnut na ocenění náměstkem hejtmana Olomouckého kraje.

Termín příštího zasedání bude upřesněn.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

