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VÝKONNÝ VÝBOR
tel.: 777 855 423

E-mail: l.zeman@seznam.cz

Komuniké ze dne 24. 6. 2019 SR 2018/2019
Přitomni:
Omluven:
Nepřítomen:
Host:
Zapisovatel:
Místo:

Zeman, Hrbek, Titlbach, Horáček, Franěk, Lehárová
Váňa
Hamouz
Kaválková, Duchoň
Vyhnanovský
Zasedací místnost sekretariátu OFS Rakovník

1) Grassroots trenér mládeže
• Dle informací PhDr. Zemana bude zasmluvněn od 1. 8. nebo 1. 9. Ing. Jakub Hamouz,
který prošel zaškolením během posledních měsíců
2) Finále poháru mužů
• VV bere na vědomí informace o průběhu finále okresního poháru a schvaluje
vynaložené výdaje
3) Trenérská licence C
• Kurz byl vzhledem k nenaplněné minimální kapacitě zrušen
• Uspořádání dalšího kurzu se nepředpokládá dříve než v zimě 2019/2020 s podmínkou
předem potvrzeného minimálního počtu účastníků
4) Soutěž slušnosti
• VV bere na vědomí výsledky soutěže slušnosti
• VV pověřuje p. Váňu zajištěním zástupce Top4Football na losovací aktiv, kde budou
předány ceny
5) Postupy rozhodčích a delegátů
• VV schvaluje návrh KR na postup níže uvedených rozhodčích a delegáta v plném
rozsahu
• R: Jan Beneš, Adam Beneš, Vladimír Týče
• DFA: Marek Tvrz
6) Brankářská akademie Daniela Zítky
• VV bere na vědomí informace o průběhu ukázkového tréninku
• VV projedná případnou další spolupráci až na základě další komunikace ohledně počtu
stálých zájemců o účast v tomto projektu
7) Projekt/spolek Děti a pohyb
• VV schválil nákup a zapůjčení vybavení určeného pro akce konané v rámci tohoto
projektu
• Vybavení dále bude využíváno k tréninkovým jednotkám okresních reprezentací a
v případě zájmu zapůjčeno členským klubům
8) STK – závěr soutěží a nový SR 2019/2020
• VV bere na vědomí průběh a výsledky soutěží SR 2018/2019
• VV bere na vědomí stanovený termín losovacího aktivu na pátek 19. 7. 2019 od 18:00
v aule Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku, Pražská 1222, 269 01 Rakovník
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• VV pověřuje řádnou přípravou aktivu STK (Marek Titlbach) a sekretáře svazu
• VV na základě informací STK nepředpokládá, že se do okresních soutěží
přihlásí více než 34 mužstev dospělých
• VV pověřuje sekretáře svazu zahrnutím do programu aktivu:
• Tajná volba o systému soutěží – systém uvedený v RMS (34 a méně
týmů – 2x III. třída) nebo systém zachování IV. Třídy s vícekolovým
systémem
• Prezentace sport.video
• Stručné shrnutí změn pravidel fotbalu
9) RMS 2019/2020
• VV pověřuje sekretáře svazu a odborné komise svazu k vytvoření pozměňovacích
návrhů na RMS 2019/2020 a jejich zaslání do 1. 7. 2019.
• VV pověřuje sekretáře svazu a Josefa Váňu k vyhotovení 60 výtisků do 18. 7. 2019
Příští zasedání VV OFS Rakovník bude ustanoveno na losovacím aktivu OFS.

PhDr. Libor Zeman
Místopředseda OFS Rakovník

