
 

 

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ  SVAZ,   ŽIŽKOVA 231,  470 01   ČESKÁ  LÍPA 

 
Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 23.4.2015, které se konalo od 17.00 hodin za účasti pp.:                                     
K.Fischer, K.Kapoun,  Z.Poppr,  L.Böhme,  K.Machač, M.Hornych  
Omluveni:   M.Hamada  ( Varnsdorf U15),  M.Milner (FP Turnov)  
Program :  

 

1. Kontrola zápisu z min. jednání VV ze dne 26.3.2015 :  

-   p.Fischer   -   TJ Sokol Sloup v Čechách nemá administrátora pro projekt  (R )evoluce, neboť se neúčastní   

                            soutěží. Do budoucna bude projednán případný zájem s předsedou klubu p.Studničkou 

-   LKFS           -   investiční akce  Zelený trávník – z našeho okresu nezaslal podklady o dotaci žádný klub (!) 

 

2. Komise OFS-činnost :  

- STK -      soutěže probíhají v klidu. Soutěž E1A na základě odhlášení mužstva Dubice bude dohrána jiným 

                  způsobem 

- KR   -      v současné době čekají proškolené rozhodčí pohovory a závěrečné teoretické testy  

- VV   -     zhodnotil kladně práci všech komisí, které se scházejí ve stejném složení jako na podzim min.roku  

                   

 3. Došlá pošta :        

-  FAČR  - p. Hana Rehová z finančního oddělení odchází do důchodu, zaslala poděkování za dlouholetou spolupráci  

              -  Komuniké  z 18. řádného zasedání  Výkonného výboru FAČR – projednáno, bere se na vědomí 

              -  p. Pečenková - distribuce karet ALIVE pro členy FAČR pokračuje dalším kolem, karty přijdou na OFS  

              -  pověření sekretáře pobočného spolku (OFS - projekt (R)evoluce) – p.Zbyněk Poppr - požadavek splněn  

  - p.Machač - písemné nominace výběrů OFS Česká Lípa na utkání meziokresní soutěže ročníku 2014/2015 

                       -  informace, že výběr OFS Česká Lípa (ročník 2003 – U12) vyhrál  celý ročník 2014/2015 

                          a postoupil do dalšího kola v Praze, kde se utká s vítězi jiných krajů. OFS blahopřeje! 

  - p. Jelínek -  předseda  Spartaku Dubice  - korespondence s STK OFS ohledně přeložení zápasu z odloženého   

                          jarního kola  s mužstvem  Horní Police, informace se bere na vědomí   

4. Různé : 

  - p. Kapoun -   informoval o činnosti VV LKFS – bere se na vědomí. 

  - p.Fischer   -   oslovil představitele obou našich mládežnických kempů ohledně podkladů pro žádost o dotace,   

                       bude včas zajištěno a zasláno na KM FAČR  

 

 

Příští jednání Výkonného výboru OFS bude dle plánu práce ve čtvrtek 28. května t.r. od  17.00 hodin   

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         Zapsal : M.Hornych         


