
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 25.05.2015  
Místo konání : Rychnov nad Kněžnou 
 

ZÁPIS č. 5/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Václav Leimer, Luboš Michalec, 

Jan Souček, Miroslav Hofmann, Miroslav Charvát 
Omluveni : Martin Hlaváč 
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
115 – zápis č.9/2014 – v trvání – možnosti spolupráce s OFS NA 
ostatní úkoly splněny 
 
2)  VV bere na vědomí, že z důvodu nepříznivého počasí byl „Den náborů“ přesunut na 
náhradní termín 5. června 2015. Místo konání a účastníci zůstávají.  
 
3) VV bere na vědomí zprávu STK, že je připravena termínová listina OP II.třídy. Soutěž 
bude začínat 9.8.2015 prvním kolem. Termínové listiny dalších soutěží budou vytvořeny dle 
počtu přihlášených družstev. 
 
4) VV na základě úpravy právních norem FAČR sděluje, že nebude v příštím soutěžním 
ročníku 2015/2016 uplatňovat nárok na kauce.  
 
5) VV schvaluje startovné oddílů v soutěžním ročníku 2015/2016 v následující výši: 
OP II. třídy 2 500,-Kč, OP III. třídy 2 000,-Kč, OP IV. třídy 1 500,-Kč. 
 
6) VV pověřuje M. Hofmanna zajištěním cen do soutěží – 2 poháry pro vítěze OP III., IV. 
třídy. 
Odpovídá : M. Hofmann     Úkol : 137  Termín : do 5.6.2015 
 
 
7) Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu v rámci záštity senátora Antla nad 
mládežnickými soutěžemi zajistí: 1 pohár pro přeborníka ml. a 1 pohár pro přeborníka st. 
přípravky, 12 ks medailí za 1., 2. a 3. místo pro ml. a st. přípravku, ceny pro nejlepší 
jednotlivce pro ml. a st. přípravku - brankář, hráč, střelec, 1 pohár pro vítěze OP mladších 
žáků a 12 ks medailí za 1., 2., 3. místo.   
Odpovídá : M. Hofmann     Úkol : 138  Termín : do 5.6.2015 
 
 



 
7) VV plánuje předat poháry pro vítěze soutěží mužů při následujících zápasech: 
OP II. třídy 13.6. 17.00 Solnice - Lukavice - předání poháru 
OP III. třídy 13.6. 17.00 Domašín - České Meziříčí B (? – dle vývoje soutěže) 
OP IV. třídy 13.6. 14.30 Labuť Rychnov -  Opočno B - předání poháru (hřiště Slatina) 
 
8) VV bere na vědomí žádost oddílu Baník Vamberk na pořádání krajského finálového 
turnaje kat. U15 mladšího dorostu. 
 
9)  VV bere na vědomí, informaci z Komise rozhodčích. Komise rozhodla, že vzhledem 
k nízkému počtu rozhodčích na OFS RK nenominuje v sezóně 2015/2016 do krajských 
soutěží žádného nového rozhodčího.  
 
10) Zprávy komisí 
 
DCK 
Ze zprávy předsedy J. Součka vybíráme: 
- komise zasedala dvakrát a řešila běžná provinění proti disciplinárnímu řádu, celkem 9 
vyloučených hráčů 
 
STK 
Ze zprávy předsedy F. Jehličky vybíráme: 
- v soutěžích jsou dohrány všechny odložené zápasy 
- komise řešila přihlášky do soutěží 
- je připraven návrh termínové listiny pro OP II. třídy – viz bod 3 dnešního zápisu 
 
KR 
Ze zprávy vybíráme: 
Viz bod 9 dnešního zápisu 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- připraveny závěrečné turnaje mladších a starších přípravek 
- Zimní halová liga by měla startovat 21.11. turnajem v Rokytnici v O.h.  
 
TMK 
Ze zprávy předsedy Z. Vodáka vybíráme: 
- k 30.6.2015 končí 6 trenérům licence C 
- TMK navrhuje prodloužení licence těmto 6 trenérům do 31.12.2015 
 
Další zasedání VV se uskuteční ve středu 24.06.2015 v 16.30 hod v Rychnově nad Kněžnou 
 
Zapsal: Mgr. Miroslav Hofmann 
 
 
 
 
 
 
 


