
 

 

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ  SVAZ,   ŽIŽKOVA 231,  470 01   ČESKÁ  LÍPA 

 
Zápis z jednání Výkonného výboru OFS ze dne 28.5.2015, 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) 
Omluveni:   M.Hamada ( mládež Varnsdorf),  M.Milner  
Program :  

 

1. Kontrola zápisu z min. jednání VV ze dne 23.4.2015 :  

-   p.Böhme   -   proběhly závěrečné teoretické testy dvou nových proškolených rozhodčích, bohužel neuspěli. 

                            Testy budou opakovat před zahájením nového soutěžního ročníku 2015-2016.        

-   p. Machač -   informoval o průběhu semifinálového turnaje fotbalových výběrů hráčů OFS U12, který se 

                            konal v Praze na hřišti Motorletu. Liberecký kraj  reprezentoval okres Česká Lípa,  který 

                            obsadil  celkové  6. místo na turnaji, což je ze 72 okresů v ČR dělené 12. místo. 

-   p.Fischer   -  VV tímto děkuje hráčům, trenérům a vedení KM za dobrou reprezentaci. Poděkování patří také    

                           všem oddílům a trenérům, kteří se podíleli na přípravách hráčů a uvolňování pro potřebu OV.  

-   na OFS Česká Lípa byly podány 3 žádosti o dotace na mládežnické kempy. Byla  odeslána 

                           souhrnná  žádost na KM FAČR o finanční příspěvek na tyto kempy ( MAHO, Zákupy, Loko ČL).             

2. Došlá pošta :        

-  FAČR  -  komuniké ze zasedání VV FAČR, aktuální body projednány  

               -  info o přehledné encyklopedii v rámci  připravované Fotbalové (r)evoluce, bere se na vědomí  

               -  pozvánka na školení nového disciplinárního řádu FAČR – zúčastnili se pp. Šamša a Poppr 

               - dohoda o převodu a užití dotace – Program V - OFS - kluby 

               -  dohoda o převodu a užití dotace – Program V – OFS činnost 

               -  propozice pro semifinálový turnaj Výběrů OFS U 12 – pásmo západ – akce proběhla 

               -  odpověď na dotazy ohledně účelu čerpání dotace na Program V – OFS – kluby  

               - pozvánka na exhibiční fotbalové utkání  „LEGENDY 96“ – byly využity 2 vstupenky 1.kategorie 

- LKFS    -  žádost o pověření sekretáře pobočného spolku – originál žádosti doručen na FAČR 

              -  kontakt na současné vedení plážového fotbalu v ČR 

- Cikrdle – plakát akce Česko – Slovenské fotbalové srdce 2015, zasláno klubům   

- Dubice -  změna e-mailové adresy, bere se na vědomí  

 

3. Komise OFS – činnost 

- STK  -  soutěže se blíží do závěru.  Během 14 dnů došlo ke dvěma kontumacím z důvodu nedostavení se 

              hostujících mužstev, vyřešeno i dle sazebníku RS. Soutěže probíhají celkem v klidu.  

           - družstvo ml. žáků Oken se odhlásilo ze soutěže, řešeno komisí  

- KR    - ubývá rozhodčích a mladí se nehlásí;  problémy v rámci připravovaného systému odměn za řízení      

- HK   -  na účet byla připsána dotace pro kluby a záloha na dotaci pro OFS 

- KM  -  p. Machač poděkoval VV OFS za podporu výběru OFS Česká Lípa – U 12 

 

4. Různé : 

  - p. Kapoun -   informace o činnosti VV LKFS, bere se na vědomí 

 

Příští jednání Výkonného výboru OFS bude dle plánu práce ve čtvrtek 25. června t.r. od  17.00 hodin   

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         Zapsal : M.Hornych         


