
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 22. 6. 2017

Přítomni :  Večeřa, Peřinka, Kolesa, Kříž, Mašek, Brabec,

Omluveni: Stašek,
Nepřítomni: 
Hosté: Kvapil

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení soutěží 2016/2017

5. )  Soutěže 2017/2018

6. )  Rozpis soutěží – návrh

7. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání.

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Brabce a Jiřího Maška.

2. ) Turnaj Břeclav CUP – výběr OFS Znojmo obsadil 3. místo

Okresní finále starších přípravek – konalo se v NE 11. 6. 2017 na hřišti FK Znojmo – vítězem se stalo 

družstvo 1. SC Znojmo

Krajské finále přípravek ve ST 14. 6. 2017 na hřišti v Dobšicích – velice kladně hodnoceno ze strany 

JmKFS, za OFS Znojmo se zúčastnila družstva Moravského Krumlova, Tasovic, 1. SC Znojmo a Dobšic

p. Večeřa podrobně informoval o průběhu a obsahu jednání VH FAČR a celkové situaci ve FAČRu 

v návaznosti na získávání dotací a financování fotbalu

3. ) Došlá pošta:

Metodický pokyn 2/2017 týkající se přestupů – rozeslán oddílům a vyvěšen na Úřední desce OFS Znojmo

Nabídka vstupenek na československý superpohár 

Nabídka vstupenek na utkání ČR – Německo – kvalifikační utkání, které se koná 1. 9. 2017

Návrh loga OFS Znojmo – VV připomínkoval, bude řešeno s grafickým studiem

Grassroots leader – VV spatřuje v této akci zlepšení trenérsko metodického vedení v soutěžích mládeže a 

tuto myšlenku aktivně podporuje  - informace bude přeposlána oddílům OFS Znojmo

4. ) Vyhodnocení soutěží 2016/2017:

STK předala VV písemnou zprávu k vyhodnocení soutěží mužů a dorostu v SR 2016/2017 – VV schvaluje 

zprávu STK včetně konečných tabulek soutěžního ročníku 2016/2017

       

5. )  Soutěže 2017/2018:

       STK předala návrh rozdělení družstev do soutěží mužů a dorostu pro SR 2017/2018 – VV schvaluje a bude 

vyvěšeno na Úřední desce OFS Znojmo

KM předala návrh rozdělení družstev do soutěží mládeže pro SR 2017/2018 – VV schvaluje a bude 

vyvěšeno na Úřední desce OFS Znojmo



9. ) Různé:

VV schvaluje odměnu ve výši 1000,- Kč panu Richterovi za práci při obsazování rozhodčích v jarní části 

soutěží 2016 / 2017

VV pověřuje předsedu RK OFS Znojmo p. Houště, aby RK provedla do příštího zasedání VV kontrolu 

hospodaření OFS Znojmo za 1. pololetí 2017

VV se zabýval dotazem OFS Břeclav o zařazení družstva Přibice/Iváň do soutěže dorostu řízeným OFS 

Znojmo

Letní seminář rozhodčích se bude konat 6. 8. 2017 od 9:00 hod. na hřišti v Dobšicích

Losovací aktiv OFS Znojmo se koná v pátek 30. 6. 2017 od 17:00 hod. v restauraci „U Polehňů“ 

v Příměticích

VV bere na vědomí čerpání dovolené sekretářem svazu v období 3. – 14. 7. 2017 – sekretář vyvěsí na 

stránkách OFS a informuje oddíly emailem

VV se zabýval zrušením některých oddílů z FAČR z důvodu neaktivity – bude řešeno na příštích 

zasedáních

OFS připravuje spuštění svojí stránky na sociální síti Facebook

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 7. 8. 2017 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Milan Večeřa v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




