
Okresní fotbalo svaz Děčín 40s 02 Děčín
stecká 1961/3

(telefon: 734 622 232, e-mail: fotba1oťsdc@seznam.cz)IC 228 828 04)

ZAPIS číslo 9l20I4

z jednání w oFs Děčínn konaného dne 14" srpna 2014 v Prysku

Přítomni: Bc. L. Šimeček, K. Šnajdr, J" oborník, L. Šefčík, o. Tetřev, M. Maják
Omluven: M. Brynda,
Ilosté: J. Adamčík, ts..Iachimstál,.I. Mareš, D. Sieber, J. Havran, A" Rydval, T. Baum

1. Kontrola minulého zápisu ze dne 8. července 2014

" UloŽené úkoly byly splněny

2. W oFS Děčín bere na vědomí:

. vyjádření klubů III. třídy k přijetí oddílu TJ Junior ROMA Děěín

Informace předsedv. sekretáře a nředsedů kornisí:

předseda Bc. Libor šimeček:

o podal informace o dění v UKFS
o podal informace o hospodaření oFS Děěín za období leden _ červen 2014

b) předseda STK p. Michal Maiák:

o podal informace z jednáni STK - 8.ěervence a 3 1. ěervence

o pokračují přípravy nanadcházející ročník 2CII4l2a15

o schvalování hlášenek azmén termínů utkání (dospělýchlmládeže)

. podai informaci o vyjádření oddílů hrajících III. Třídu

c) přeďseda I(R p. Jaroslav Oborník:

podal informaciz jednání KR _ 30. ěervence 2014

byla ukončena kontrola zápisů o utkání Qaro2014)
byl upraven adresář rozhoděích a schválena nominační listina rozhodčích
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d) předseda KTM + KM p. otakar Tetřev:

. Kemp talentovaných fotbalistů roěník 2004 se uskuteční 2. zétří v Jiříkově a
3. záÍí v Děčíně' Z kempu se vybraní fotbalisté zúčastní Mos 201412015'

. trenérský kurs Licence ''C'' Se uskuteční 2L - 23.I1.2014
o podal informaci k přeškolení trenérů Licence ''C'',které se uskuteční v Děčíně
o v sobotu 22.1I.2014

W OF'S Děčín schvaluie:

. nákup dárkového koše pro pana Mirosiava Dostála (k životnímu jubileu 70 let)

. schvaluje hospodaření oFS Děčín za období (leden - červen 2014)
u nominační listinu rozhodčích pro soutěžní ročník 20l4Da15
o termíny pro jednání VV oFS Děčín 30.9.,2LI0., 18.l l .,16.72. od 16:15 hodin

Příští jednání W oFS Děčín se uskuteění v úter1ý 30. září2014 v zasedačce oFS Děčín,
{.Jstecká 196113, Děěín od 16:l5 hodin

Ladislav Šefčík v. r.

sekretář oFS Děčín
Bc. Libor Šimeček v" r.

předseda oFS Děčín


