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Zápis č. 51 z jednání VV OFS Litoměřice ze dne 07. 10. 2014 

Přítomni: Kudlička, Bobek, Novotný, Klupák, Řebíček, Žilka 

Omluven: Dvorský 

Hosté: Letafka, Vrána 

 

1) Kontrola zápisu jednání VV OFS z 26. 08. 2014 

- bez připomínek 

 

 

2) Informace z FAČR, ÚKFS 

- 12. komuniké VV FAČR  

- zápis VV č. 7, 8 a 9 

 

 

3) Informace z komisí 

STK 

- finále okresního poháru je naplánováno na červen 2015 ve Velkých Žernosekách, utkají se 

Litoměřice „B“ – Brňany 

- STK vyžaduje od klubů zdravotní prohlášení hráčů v termínu do 10. 10. 2014 

- požadavky na delegáty v souvislosti s pořadatelskou službou na základě informací od 

rozhodčích, kde se děje nějaký nepořádek 

- předáváme rozhodčí do KR za nezaslání výsledků utkání 

- průběžně jsou řešeny námitky V ZoU popř. se předají do DK 

- schválen systém baráží v soutěžích SŽ a dorostu 

- vyhlášeny 2 kontumace z důvodu neoprávněného startu, na dalším jednání STK budou 

kontumována další 2 utkání 

Letafka 

 

 KR 

- probíhá delegace mladých rozhodčích do OP mužů 

- KR od minulého jednání měla 1 schůzi 

- členové KR byli na kontrole cca 5 utkání – zjištěny nedostatky ze strany rozhodčích – neznalost 

SŘ a PF 

- probíhá příprava metodického pokynu k situaci, kdy je rozhodčí při utkání pod vlivem alkoholu 

nebo omamných látek 

- listina delegátů doplněna o K. Váchala a L. Holce 

- žádost o zařazení na listinu delegátů p. Koros – bude řešeno 
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- neoficiální stížnost na řízení turnajů přípravek – KR zvažuje udělat mimořádný seminář 

k soutěžím přípravek 

- probíhá příprava semináře pro rozhodčí, který se uskuteční začátkem roku 2015 

- rozhodčí jsou pravidelně informováni (delegace, změny RMS apod.) 

Novotný 

 

DK 

- předseda DK předal sekretáři zprávu projednaných hráčů a funkcionářů za období  

- 28. 8. až 2. 10. 2014 – tato zprava byla předložena na jednání VV 

 

KM 

- na vlastní žádost ukončil činnost v KM Juraj Matušík 

- 16. 09. 2014 se uskutečnil 1. turnaj MOS v Jirkově (U11 1. místo a U12 2. místo) 

- 14. 10. je na programu turnaj, který pořádá OFS Most – nominace byla sekretářem zaslána na 

kluby a zveřejněna na webu OFS 

- v měsících září a říjen se uskutečnily 2 + 2 tréninky výběrů (v Travčicích a Roudnici) 

Vrána 

 

TMK 

- školení trenérské licence „C“ se uskuteční v termínu 21. – 23. 11. 2014 v Lukavci – na kluby 

byly zaslány veškeré informace vč. přihlášky, vše též zveřejněno na webu OFS 

 

 

4) Halové turnaje mládeže 

- halové turnaje „O pohár předsedy OFS Litoměřice“ se uskuteční: 

 sobota 24. 01. 2015 – mladší přípravky 

 neděle 25. 01. 2015 – mladší žáci 

 sobota 31. 01. 2015 – starší přípravky 

 neděle 01. 02. 2015 – starší žáci 

- vše ve sportovní hale BK REAL Roudnice, Pod Lipou 15, Roudnice nad Labem 

- výběr účastníků se uskuteční po odehrání soutěží MP, SP, MŽ a SŽ 

- propozice budou odeslány sekretářem na kluby v průběhu listopadu  

 

5) Měsíc náborů 

- akce se uskutečnila v Lovosicích (20 účastníků) a Litoměřicích (40 účastníků) 

- na akcích přítomni zástupci klubů a hráči druholigového týmů FK Ústí 

- zajištěna mediální podpora a moderátor 

- vyhotovena zpráva, která je umístěna na webu OFS 
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- za finanční a organizační pomoc obdržel OFS sadu míčů, rozlišováků a met pro přípravu 

okresních výběrů 

 

 

6) Ekonomika 

- předložen přehled všech aktiv a pasiv, nákladů a výnosů za období 8/2014 

- VV schvaluje převést z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ztrátu z roku 2013 ve 

výši 118.430,80 Kč na účet Neuhrazená ztráta z minulých let  

 

 

7) Různé 

- dopis od p. Hrbáčka ohledně okresních výběrů mládeže – bude odpovězeno mailem 

- termín jednání dalšího VV – úterý dne 18. 11. 2014 

 

Zapsal: Jan Řebíček 

Ověřil: Jan Novotný 


