OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ, ŽIŽKOVA 231, 470 01 ČESKÁ LÍPA
Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 25.6.2015, které se konalo od 17.00 hodin za účasti pp.:
K.Fischer, K.Kapoun, Z.Poppr, L.Böhme, K.Machač, M.Hornych , Z.Marek (RK), M.Hamada , M.Milner
Host : Vratislav Těšínský (STK)
Vzhledem k ukončení činnosti p.Těšínského mu předseda i členové VV poděkovali za dlouholetou práci ve STK.
Ještě mu bude dodatečně předán věcný dar.
Program :
1. Kontrola zápisu z min. jednání VV ze dne 28.5.2015 :
- p.Fischer - připomínkování nového DŘ FAČR se v Praze zúčastnili p. Šamša a Poppr
- pozvánka na exhibiční fotbalové utkání „LEGENDY 96“ – 2 vstupenky byly využity našimi členy
- ubývá rozhodčích a noví se nehlásí. OFS vyzval prostřednictvím tisku a sociální sítě zájemce o tuto
funkci, zatím bez odezvy
2. Došlá pošta :
- FAČR - komuniké z VV FAČR, bere se na vědomí
- materiály pro jednání 17. ŘVH FAČR. VH se zúčastnil předseda a informoval VV o jejím průběhu
- pozvánka na školení nového Souboru předpisů FAČR a technického řešení IS FAČR – zúčastní se
p. Poppr a Hornych
- pozvánka na školení nového Disciplinárního řádu FAČR – zúčastníme se
- p.Vonášek - nabídka volných vstupenek na ME 21 – zasláno klubům
- LKFS - žádost o nahlášení postupu mužstev do krajských soutěží, splněno STK
- pozvánka na losovací aktiv LKFS pro SR 2015-2016, info bude přeposláno krajským klubům
- p.Cikrdle – informace o akci ČESKO-SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2015, zasláno klubům
- Spartak Žandov – poděkování rozhodčím za velmi dobře řízená utkání jejich mužstev v uplynulém ročníku
- FC Nový Bor – pozvánka pro předsedu a sekretáře na oslavu 70 let fotbalu v Novém Boru
- FK Blíževedly – žádost o udělení souhlasu hrát soutěž příští ročník v okrese Litoměřice. VV OFS souhlasí, odesláno.
3. Komise OFS – činnost
- STK - byl ukončen ročník 2014 – 2015. Kromě několika nutných kontumací se odehrála a zaevidovala všechna utkání
a zápisy jsou uzavřeny. Kompletní výsledky jednotlivých tříd jsou na stránkách svazu.
- dne 1.7.2015 se uskuteční losovací aktiv STK OFS pro soutěžní ročník 2015-2016. K dnešnímu dni je přihlášeno :
OP - 14 mužstev, III. tř. – 15 mužstev, dorost - 5 mužstev, st.žáci - 6 mužstev, ml.žáci – 10 mužstev,
st.přípravka – 8 mužstev a ml.přípravka – 14 mužstev. Je zpracovávána termínová listina a návrh změn RS OFS.
- STK navrhuje : - počítat žluté karty a udělovat finanční kompenzaci v souladu s novým Disciplinárním řádem.
- střídání hráčů v průběhu utkání – 5 hráčů muži, 5 hráčů dorost a u žákovských kategorií
opakované střídání
- při nerozhodném výsledku v řádné hrací době následně zahrávat pokutové kopy dle PF
- povolit sdružený start dvou mužstev
- další možné změny ze strany komisí budou navrženy VV OFS a příp. odhlasovány per rollam
VV OFS schvaluje navržené změny ze strany STK a pověřuje předsedu STK, předsedu OFS a sekretáře OFS,
aby pokračovali v přípravě Rozpisu soutěží s ohledem na nový Disciplinární řád, kde došlo k výrazným změnám
- KR - požadavek na nutnost si pohlídat začátky utkání a nepovolovat výjimky z důvodu nedostatku rozhodčích
- KM - otázka systému soutěže mladších přípravek - současný systém vyhovuje
- HK - obdrželi jsme finanční prostředky ze státního rozpočtu na činnost fotbalových klubů v působnosti OFS
Česká Lípa. V současné době se upřesňují podmínky čerpání této dotace.
4. Různé :
- p. Kapoun - informace o činnosti VV LKFS, bere se na vědomí

První jednání VV OFS v novém SR 2015-2016 bude dle plánu práce ve čtvrtek 6. srpna t.r. od 17.00 hodin
Zapsal : M.Hornych

