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: 37

Ze dne: 25. 8. 2020

Místo:

Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 36. zasedání
3. Zprávy z jednotlivých komisí
4. Informace z KFSOL
5. Informace z FAČR
6. Různé
7. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 37

1.

Zahájení
Zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy.

2.

Vyhodnocení usnesení z 36. zasedání
- losovací aktiv včetně předání visaček oddílům – splněno,
- vyhotovení rozpisu soutěží – splněno,
- fotbalový kemp mládeže OFS Přerov - splněno,
- tréninkový kemp výběru OFS Přerov ve věkové kategorii ,,U 11“, ,,U12“ –
splněno.

3.

Zprávy z jednotlivých komisí
STK – příprava finále poháru FAČR.
KR - seminář rozhodčích proběhne dne 28.8.2020 v zasedací místnosti OFS
Přerov, předložení nominační listiny rozhodčích na SR 2020/2021.
Komise mládeže - vyhotovení nominace na turnaj výběrů U11 a U12, který se
bude konat 1.10.2020 na hřišti v Brodku u Prostějova.

- Proběhlo soustředění výběru U11 a U12 v Želatovicích – 25
účastníků výběru.
4.

Informace z KFSOL
- viz Zápis VV KFSOL č. 6 ze dne 4.8.2020

5.

Informace z FAČR
- mimořádná dotace FAČR pro kluby s mládeží - výkonný výbor FAČR schválil pro
kluby mimořádnou finanční podporu. O tuto podporu je potřeba požádat v IS
FAČR. Termín pro odevzdání a schválení žádostí o finanční podporu je nejpozději
do 20.9.2020,
- nová kampaň – nábor rozhodčích „Fotbal tě potřebuj! Staň se rozhodčím“,
- změna bankovního účtu pro platby členských příspěvků FAČR - nové číslo
bankovního účtu 1601216012/0600 Moneta Money Bank.

6.

Různé
- Zahájení soutěžního ročníku 2020/21 - v pátek 7.8.2020 proběhlo 1. utkání SR
2020/2021 mezi oddíly TJ Sokol Domaželice x Sport Club Stará Ves,
- FAČR - Přihláška do mládežnického poháru - Ondrášovka Cup 2020/2021,
- měsíc náborů FAČR - září 2020 – žádné přihlášky,
- program COVID-Sport - organizace mohou žádat o státní podporu z programu
COVID-Sport,
- doporučující nařízení STK k utkáním řízených OFS Přerov - COVID 19,
- rozpis soutěží, adresář klubů na SR 2020/2021 – zveřejněn na stránkách
www.ofsprerov.cz,
- úřední hodiny GTM OFS Přerov – zveřejněny na webových stránkách,
- výsledky poháru LION SPORT – finále 23.9.2020,
- nefunkční přenos dat ze systému FAČR na webové stránky okresů – již
opraveno.

7.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 25.8. 2020

Vyhodnocení soustředění výběr U 11 a U12 – Vyhodnocení soustředění výběru, které
proběhlo dne 19.8.2020 na hřišti v Želatovicích.

Losovací aktiv – vyúčtování a zhodnocení losovacího aktivu. Na losovacím aktivu byly
oddílům předány visačky pro trenéry a vedoucí družstev.

Vyhodnocení letního fotbalového kempu mládeže – Vyhodnocení letního
fotbalového kempu mládeže, který proběhl v červenci na Rusavě, penzion Ráztoka.

Seminář přípravek – v pátek 21.8.2020 se konal seminář přípravek pro trenéry.
Semináře se zúčastnilo 12 trenérů.

Nominace hráčů na turnaj okresních výběrů kategorie "U11" a "U12" - dne
1.10.2020 na hřišti v Brodku u Prostějova – bude vypracována nominace hráčů a
zaslána oddílům včetně omluvenek pro hráče.

Sekretář + KM
Nominační listina rozhodčích OFS Přerov – VV schválil per rollam nominační listinu
rozhodčích OFS Přerov pro podzimní část SR 2020/2021.
Brankářská škola – První trénink brankářů v roce 2020 proběhl 20.8.2020. V podzimní
části SR 2020/2021 bude brankářská škola probíhat každý týden ve čtvrtek od 16. hodin
v Lipníku nad Bečvou.
Pohár FAČR - LIONSPORT – finále poháru proběhne ve středu 23.9.2020 od 16. hodin
na hřišti v Domaželicích. Sekretář spolu s STK zajistí pronájem hřiště a další organizační
záležitosti.
Sekretář + STK

Začátek soutěží přípravek – Komise mládeže včetně GTM OFS má za úkol navštívit
první turnaje starších a mladších přípravek.

Trenérská licence C – Fotbalová asociace České republiky - FAČR pořádá školení
trenérské licence C v Přerově. Školení se koná v termínu 28.-29. listopadu 2020.
Zájemci se musí přihlásit elektronicky na webovém portálu fotbal.cz - přímý odkaz:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Olomouck%C3%BD+kraj

KFSOL – zasílání fotek do kalendáře KFSOL na rok 2020. Oddílům bude zaslána
informace, aby do konce září zasílali fotky z utkání na email ofs@raz-dva.cz.

Termín příštího zasedání bude v úterý 22.9.2020 v zasedací místnosti OFS Přerov.

Mgr. Roman Páral
předseda OFS Přerov

