
Okresní fotbalový svaz Děčín. 405 02" Děčín"
Ustecká 196113

(telefon: 734 622 232, e-mail: fotbalofsdc@sezÍ1am.cz)IC 228 828 04)

ZÁPIS číslo I0l20I4

z jednání vv oFS Děčín' konaného dne 30. záÍí2014 v Děčíně

Přítomni: Bc. L' Šimeček, K. Šnajdr, J. oborník, L. Šeftík, o. Tetřev, M. Brynda
Omluven: M. Maják,
Hosté: J. Adamčík, B. Jachimstál, J. Mareš, D. Sieber,

1. Kontrola minulého zápisu ze dne 14. srpna 2014

o Uložené úkoly byly splněny

2. Informace předsedy. sekretáře a předsedů komisí:

a) předseda Bc. Libor Šimeček:

. podal informace o dění v Úrps

. podal infomace o dění kolem oddílu Junior ROMA Děčín

. informoval o akci měsíc náborů (Děěín,Varnsdorf)

b) místopředseda STK p. Dietmar Sieber:

o podal informace z jednáni STK - 10 'záÍí a 24.září

o schvalování hlášenek a změn termínů utkání (dospělýcli/mládeže)

. informoval o finančních postizích za nesehraná utkání

c) předseda I(R p. Jaroslav oborník:

c podal informaci z jednání KR - 14. srpna 2014

o průběžná kon'rola ZoIJ byla proveclena a rozhodčí budou informováni o chybách v ZoU
. dne 30. záÍi probělrly ýzické prověrky rozhodčích na atletickém stadionu v Děčíně
. obsazovací ťrsek řeší omluly rozhodčích operativně

d) předseda DK p. Milan Brvnda:

o DK zasedápravide|ně a tresty uděluje dle DŘ
o žádostem o změnu trestu vyhovuje/nelyhovuje dle závažnostt přestupků



e) předseda KTM + I(M p. otakar Tetřev:

. podal informace o nově se tvořícím ýběru U 12 aU l1 oFS Děčín.

. Výběry se zúčastnili turnaje MoS v Neštěmicích.

. Výběr U 12 se umístil na 4. místě a Výběr U 11 na 3. místě.

o trenérský kurs Licence ''C'' Se uskuteční v Děčíně ve dnech 2I. - 23 .1I. 2014

W oFS Děčín schvaluie:

o vrácení kauce oddílům,kteří nehrají žádnou soutěž oFS Děčín

TJ Heřmanov 140,- Kč Junior Děčín 480,- Kč

SKLO K' Šenov 82o,- Kč Lokomotiva Děčín ! 620,- Kč

FK Varnsdorf a.s. I324,- Kč

Příští jednání VV oFS Děčín se uskutečni v lúteý 21. Íijna 2014 v zasedačce oFS Děčín,
Ústecká 196113,Děčín od l6:l5 hodin

Ladislav Šefčík v. r.

sekretář oFS Děčín
Bc. Libor Simeček v. r.

předseda oFS Děčín


