
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.06.2015  
Místo konání : Rychnov nad Kněžnou 
 

ZÁPIS č. 6/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Václav Leimer, Luboš Michalec, 

Jan Souček, Miroslav Hofmann, Miroslav Charvát, Martin Hlaváč 
Omluveni : 0 
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
115 – zápis č.9/2014 – splněno 
137 – zápis č.5/2015 - splněno 
138 – zápis č.5/2015 - splněno 
 
2)  VV schvaluje vydání „Rozpisu soutěží pro ročník 2015/2016“ pouze v elektronické 
podobě. Uzávěrka materiálů k Rozpisu soutěží kategorií mužů je 15. července 2015.  
 
3) OFS RK sděluje, že pro soutěžní ročník 2015/2016 neuvažuje o zavedení farem.  
 
4) Předseda OFS Miloš Židík informoval přítomné členy o jednání s představiteli OFS 
Náchod. Větší spolupráce svazů v příštích soutěžních ročnících není zatím reálná. 
 
5) VV OFS rozhodl, že střídavé a junior starty v okresních soutěžích nebudou povoleny. 
 
6) VV OFS se zabýval způsobem vyúčtování přidělených finančních prostředků FAČR a 
pověřuje ekonoma OFS Františka Jehličku zjištěním potřebných informací, které budou 
předloženy na aktivu oddílů OFS.  
Odpovídá : F. Jehlička    Úkol : 139  Termín : do 10.7.2015 
 
7) VV OFS se začal zabývat přípravou stanov OFS RK. 
Odpovídá : členové výboru OFS   Úkol : 140  Termín : do12/2015 
 
8) VV se zabýval přípravou losovacího aktivu klubů, který se uskuteční v pátek 10.7.2015 od 
17 hodin na hřišti v Častolovicích. 
 
9) VV OFS schvaluje počty družstev v soutěžích mužů pro nadcházející ročník. VV schvaluje 
termínové listiny soutěží mužů pro podzim 2015 dle návrhu STK. 
 



10) Okresní výběr ročníku 2002 zvítězil dne 20. června na turnaji mladších žáků v Ostrově 
nad Ohří. VV děkuje hráčům a trenérům výběru za vzornou reprezentaci okresu. 
 
11) Zprávy komisí 
 
DCK 
Ze zprávy předsedy J. Součka vybíráme: 
- komise zasedala třikrát a řešila 12 vyloučených hráčů 
- není uzavřen případ Křivice - Voděrady 
 
STK 
Ze zprávy předsedy F. Jehličky vybíráme: 
- uzavřen soutěžní ročník 2014/2015 včetně všech zápasů, závěrečných tabulek a pokut  
- poháry předány vítězům jednotlivých soutěží (v Solnici, v Českém Meziříčí a ve Slatině) 
- na losovací aktiv jsou připraveny k předání diplomy a míče 
- příprava následujícího ročníku 
- OP II. třídy - 14 družstev, OP III. třídy – 10 družstev, OP IV. třídy – 7 družstev 
- vytvořena termínová listina pro podzim 2015 pro OP II. třídy, OP III. třídy, OP IV. třídy 
- přihlášky do Okresního poháru mužů – komise zaznamenala velký zájem družstev - 21 
přihlášených - proběhlo rozlosování  
 
KR 
Ze zprávy předsedy Martina Hlaváče vybíráme: 
- komise obdržela od oddílů všechna hodnocení rozhodčích 
- 4.7. se uskuteční seminář rozhodčích v Albrechticích 
- na základě účasti na semináři bude sestavena nominační listina pro podzim 2015 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- komise průběžně řeší Zimní halovou ligu přípravek 
- dohrány finálové turnaje mladších a starších přípravek a turnaj o umístění v Rokytnici  
- komise děkuje senátoru Antlovi za záštitu nad mládežnickými soutěžemi a za účast na 
finálovém turnaji přípravek v Doudlebách nad Orlicí 
- mladší žáci - dohrávka Rychnova v Borohrádku - předán diplom, pohár, medaile 
- zbývající ceny budou předány na aktivu oddílů 
- v Rokytnici v O.h. proběhl Den náborů – účast 235 dětí 
VV děkuje všem organizátorům za uspořádání a hladký průběh závěrečných turnajů přípravek 
a také Dne náborů.  
 
- KM se zabývala pravidly a rozpisem soutěží pro ročník 2015/2016 
- KM sděluje předběžné počty účastníků mládežnických soutěží – mladší žáci - 8, starší 
přípravka - 10, mladší přípravka – 13 a zimní halová liga - MP 8, SP 8 
- zájezd na utkání ME do 21 let ČR - Srbsko 
 
TMK 
Ze zprávy předsedy Z. Vodáka vybíráme: 
- proběhla kontrola trenérů v zápisech o utkání 
 
Další zasedání VV se uskuteční po aktivu oddílů 10.07.2015 v Častolovicích 
Zapsal: Mgr. Miroslav Hofmann 


