Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
Tel.: 736 645 998
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 16

Ze dne: 19. 4. 2018

Místo:

zasedací místnost OFS Přerov

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

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

Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 15. zasedání
3. Zprávy z O-KFS
4. Zprávy z jednotlivých komisí
5. Různé
6. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 16

1.

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

2.

Vyhodnocení usnesení z 15. zasedání
- VV schválil Letní fotbalový kemp mládeže OFS Přerov v termínu od 15.7. –
20.7.2018, plakát včetně přihlášek zveřejněn – splněno,
- uskutečnění semináře rozhodčích na Rusavě, příspěvek VV na seminář splněno,
- nákup magnetického plátna pro potřeby KR - splněno,
- ZLM – turnaje starších a mladších přípravek - splněno,
- Inventarizace majetku - splněno,
- pracovní aktivy pro oddíly před jarní části SR 2017/2018 v Přerově a v
Hranicích - splněno, (účast – nízká, závěry z pracovních aktivů zaslány do
oddílů),
- školení oddílových rozhodčích – splněno, (4 oddíly bez oddílového
rozhodčího – s oddíly bude tato situace řešena v průběhu jarní části SR).

3.

Zprávy z O-KFS
- viz Zápis VV č. 4 – 2018 z 3. 4. 2018

4.

Zprávy z jednotlivých komisí
Komise rozhodčích
-

zápis KR ze schůze uveden v sekci Zápisy KR,
předložení nominační listiny rozhodčích na jarní část SR 2017/18,
ukončení činnosti rozhodčích – p. Jánský, p. Otáhal – stav rozhodčích velmi
nízký,
nejbližší seminář R proběhne 4. 5. 2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti
OFS Přerov.

Sportovně technická komise
-

finále Poháru LionSport – 8. 5. 2018 od 14:00 hod. na hřišti Sokol Horní
Nětčice,
rozlosování 3. kola OS mužů sk. A i B, mladších žáků sk. A i B – na zasedání STK
25. 4. 2018,
odstoupení Tělovýchovné jednoty Žákovice ze soutěže OS mužů sk. ,,B“,
do oddílů rozeslání možnosti soutěže mladších dorostů od SR 2018/2019 –
vyjádření oddílů do 4. 5. 2018,
finálový turnaj mladších žáků, starších a mladších přípravek – 17. 6. 2018 – TJ
Sokol Horní Moštěnice z. s.
Komise mládeže
-

-

5.

účast výběrů „U12“ na turnaji v Prostějově dne 18. 4. 2018, výběr skončil
na 10. místě,
zhodnocení Zimní ligy mládeže – návrhy na příští ročník ZLM,
turnaj výběrů „U11“ a „U12“ dne 3. 5. 2018 v Uničově – nominace zaslány
na kluby,
zápis KM na stránkách www.ofsprerov.cz – informace rodičům ohledně
neúčasti dětí na kempu mládeže, pouze věková hranice U10-13 s platností
pro SR 2018/2019,
krajské finále mládeže: 25. 6. 2018 – starší žáci - Tovačov
26. 6. 2018 – mladší žáci - Olšany
27. 6. 2018 – starší přípravka – Dub
28. 6. 2018 – mladší přípravka – okres Šumperk

Různé
- Vyhodnocení Zimní ligy mládeže (posouzeny i náměty oddílů pro příští SR),
- Letní fotbalový kemp mládeže – přihlášky a platba kempu, vše na stránkách
www.ofsprerov.cz ,
- Nové facebookové stránky OFS Přerov,
- Brankářská škola OFS Přerov – 3. tréninková jednotka se uskuteční dne 26. 4.
2018 na UT FK Spartak Lipník nad Bečvou, 1. tréninku se zúčastnilo 12

brankářů, 2. tréninku se zúčastnilo celkem 18 brankářů – brankářská škola
hodnocena velmi pozitivně,
- Turnaj výběru U12 v Prostějově - 18. 4. 2018, výběr OFS Přerov skončil na 10.
místě,
- Losovací aktiv KFSOL se bude konat dne 28. června 2018, losovací aktiv OFS
Přerov se bude konat 3. 7. 2018 v hotelu Na Jižní v Přerově od 17. 00 hodin,
- Finále poháru Lionsport – proběhne dne 8. 5. 2018 na hřišti Sokol Horní
Nětčice mezi oddíly TJ Sokol Bělotín ,,B“ a TJ Sokol Pavlovice u Přerova,
- Nový dotační program Olomouckého kraje – provoz a údržba sportovišť - více
na stránkách Olomouckého kraje,
- Agro CS – nabídka produktů pro fotbalové trávníky se slevou,
- Flames Sportive – fotbalový klub v Nairobi,
- Olomoucký kraj – dotační program – volnočasové aktivity – žádost OFS bude
zaslána na Olomoucký kraj,
- kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje talentované mládeže
v roce 2018,
- Smlouva s firmou Lionsport – celkový obrat od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 –
dodání dresů pro kategorii U12, nákup štulpen pro kategorii U11 – Legea,
- Možnost nákupu sportovní obuvi Adidas se slevou pro členy komisí OFS
Přerov,
- Seznam oddílových rozhodčích zveřejněn na stránkách www.ofsprerov.cz,
- Na stránkách zveřejněna termínová listina pro jarní část SR 2017/2018,
- Pracovní aktivy pro oddíly v Přerově a Hranicích – velmi nízká účast zástupců
oddílů,
- Pozvánka na pracovní shromáždění moravských delegátů VH FAČR – středa
25. 4. 2018 – 17.00 – Olomouc – hotel Flora,
- Návrh na cenu Fair play – Oddíl mladších žáků TJ Sokol Horní Moštěnice –
navrhující: Sokol Křenovice.

6.

Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 16

Projekty FAČR – Motivačně projektový příspěvek na letní fotbalový kemp talentované
mládeže pořádaný OFS Přerov. Žádost o příspěvek byla odeslána na KM FAČR. Termín
podání do 1. 6. 2018.
Nominační listina rozhodčích – VV vzal na vědomí nominační listinu rozhodčích pro jarní
část SR 2017/2018 předloženou KR OFS Přerov (per rollam – měsíc březen).
Zimní liga mládeže - VV vzal na vědomí informaci předsedy o výsledcích již V. ročníku
Zimní ligy mládeže, který se konal v měsících leden – březen 2018.
Měsíc náborů – Můj první zápas (sportovní dětský den) – na území každého OFS
proběhne jedna akce na jaře, jedna akce na podzim, garantem profesionální trenér
mládeže.

Místo konání – hřiště oddílu FK Troubky, z.s. – termín bude stanoven
Informace o této akci budou zveřejněné na internetových stránkách www.ofsprerov.cz
a rovněž na internetových stránkách klubu.
Pohár LIONSPORT – finálové utkání se odehraje 8. 5. 2018 od 14.00 hodin na hřišti
v Horních Nětčicích. Ve finále se představí oddíly TJ Sokol Bělotín ,,B“ a TJ Sokol Pavlovice
u Přerova.
Sekretář společně s STK zajistí veškeré potřebné záležitosti týkající se finálového utkání:
proplacení nákladů za hřiště, zajištění šaten pro dvě družstva a delegované rozhodčí,
zveřejnění finálového utkání v Přerovském týdeníku a na internetových stránkách, pitný
režim pro obě družstva, pozvání hlavního partnera firmy Lion sport, pořadatelskou službu
(HP – člen STK), vstupné – domácí oddíl, pohár, diplom, poukaz na nákup zboží pro
vítěze, diplom, poukaz na nákup zboží pro poražené mužstvo.
Zajistí sekretář a STK
Ceny pro vítěze SR 2017/2018 – VV OFS pověřil paní Miladu Francovou (Maka
Design) dodáním medailí, diplomů, pohárů pro vítěze soutěží všech kategorií, dále
vyhotovením plakety Osobnost přerovského fotbalu, Ceny fair play, trofeje pro nejlepší
střelce mužů v SR 2017/2018 (OP, OS ,,A“, OS ,,B“).
Finálový turnaj mladších žáků a st. a ml. přípravek OFS a dětský den – VV pověřil
sekretáře o zajištění hřiště na finálový turnaj mladších a starších přípravek a mladších
žáků, který se uskuteční dne 17. 6. 2018 od 09.00 – hřiště Horní Moštěnice.
09:00 – finálový zápas mladších žáků – vítěz sk. ,,A“a sk. ,,B“
09:00 – finálový zápas starších přípravek – vítěz sk. ,,A“ a vítěz sk. ,,B“
10:30, 11:30, 12:30 – finálové zápasy mladších přípravek – vítězové sk. ,,A“, sk. ,,B“,
sk. ,,C“
Finálový turnaj bude součástí dětského sportovního dne, který bude
organizovat OFS Přerov. Pro všechny bude připravené různé disciplíny, soutěže aj.
Více o této akci začátkem měsíce června na stránkách www.ofsprerov.cz
Dále VV pověřil sekretáře o zajištění pitného režimu a cen pro družstva na
finálové zápasy mladších a starších přípravek. Sekretář zajistí zveřejnění
tohoto závěrečného turnaje přípravek v mediálních denících – Přerovský a Hranický
deník a rovněž i na našich internetových stránkách. Realizační tým finálového turnaje
budou tvořit členové STK a KM.
Zajistí sekretář
Fotbalový turnaj krajů kategorií „U12“ – 18. 4. 2018 – Prostějov –
odeslání
nominačních listin na oddíly, nominace na internetové stránky,
zajištění autobusové dopravy.
Zajistí sekretář

Turnaj okresních výběrů „U11“, „U12“ – 3. 5. 2018 – Uničov –
odeslání
nominačních listin na oddíly, nominace na internetové stránky,
zajištění autobusové dopravy.
Zajistí sekretář
Veteránský fotbal - Krajské finále veteránské soutěže se uskuteční v pátek 18. 5.
2018 v 16:00 hod. v Šumperku (TJ Sokol Štíty). Vítěz krajského finále má
právo účasti na republikovém finále, které se bude konat 8. června 2018 ve Světlé
nad Sázavou. OFS Přerov bude mít v tomto turnaji zastoupení – mužstvo s názvem
OFS Přerov na starosti pan P. Hošek, vedoucím pan J. Zavadil. Sekretář zajistí dopravu
na tento finálový turnaj. Všichni členové komisí jsou srdečně vítáni. Odjezd autobusu
v 14.00 hodin od OFS Přerov.
Zajistí sekretář
Letní kemp mládeže – informace o platbě letního fotbalového kempu mládeže byla
poslána zákonným zástupcům na jejich emailové dresy. Termín platby do 31. 5. 2018
na účet OFS Přerov. Věková hranice účastníků kempu U10-13 s platností od SR
2018/2019. Veškeré informace ohledně kempu na stránkách www.ofsprerov.cz –
Komise – komise mládeže – fotbalový kemp OFS Přerov – Fotbalový kemp 2018.
Ukončení přihlášek do V. ročníku Letního kempu mládeže – 27. 4. 2018.
VV rozhodl dle hospodářské směrnice o zakoupení balíků k životnímu jubileu pro
pány Lubomíra Korytka (FK Kozlovice – 50 let), Františka Staňka (85 let), Antonína
Bagara (Tělovýchovná jednota Sokol Ústí – 75 let), Ladislava Sedláka (delegát,
rozhodčí – 70 let) a Petra Vinklárka (Sokol Horní Nětčice – 55 let).
Ankety - VV také upozorňuje oddíly, aby zasílali své připomínky k RS do 31. 5. 2018
a zároveň zasílali návrhy na udělení Ceny „Osobnost přerovského fotbalu“, Cena
fair play“ písemně nebo emailem na ofs@raz-dva.cz do 31. 5. 2018.
Rozpis soutěží 2017/2018 – VV upozorňuje jednotlivé
k připomínkování Rozpisu soutěží 2018/2019 do 31. 5. 2018

komise

a

oddíly

Hlášení změn organizačních pracovníků – VV upozorňuje oddíly v případě
změny organizačních pracovníků nahlásit tuto situaci písemně na sekretariát OFS
Přerov do 14 dní (čl. 54.1.)
Pracovní shromáždění - Pozvánka na pracovní shromáždění moravských delegátů VH
FAČR – středa 25. 4. 2018 – 17.00 – Olomouc – hotel Flora. Pracovního shromáždění
se za OFS zúčastní místopředseda OFS pan Josef Zavadil.
VH FAČR – VV pověřil pana Mgr. Romana Párala jako delegáta za OFS Přerov
na VH FAČR dne 1. 6. 2018 v Praze od 10.00 hod v hotelu Marriott, cesta
bude proplacena (vlaková doprava – jízdenky).

Mezistátní přátelské fotbalové utkání s výběrem funkcionářů Oblastného
fotbalového zvazu Považská Bystrica – 23. 6. 2018 (sobota) - pravděpodobně
sportovní areál TJ Strážov Pružina. Pozvánku obdrží všichni funkcionáři OFS
Přerov pracující v jednotlivých komisích, případní hosté. Pozvánka bude rovněž
zaslána na funkcionáře jednotlivých oddílů. Maximální počet 45 osob. Poplatek 250,Kč na osobu včetně oběda.
Zajistí sekretář, předseda
Losovací aktiv OFS Přerov – LA se bude konat dne 3. 7. 2018 (úterý) od 17:00 hod. ve
víceúčelovém salónku Hotelu Na Jižní v Přerově (Jižní čtvrť III/11, Přerov).
Pozvánka na losovací aktiv bude zveřejněna na stránkách www.ofsprerov.cz a zaslána
oddílům. Sekretář zajistí společně s STK zaslání přihlášek do soutěží oddílům přihlášky budou zaslány oddílům do 25. května. Připomínáme, že přihlášky do soutěží
je potřeba odeslat na svaz do 14. června 2018.

O termínu příštího zasedání VV budou členové VV včas informováni.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

