OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________

Komuniké z VV č.1/22 konaném dne 10.1.2022
Účastni byli: Roman Žďárský, Miroslav Švihálek, Pavel Musil, Milan Menzel, Jaroslav
Rozlívka, Jan Sokolík, Jan Saňák, Zita Krčálová
•

VV se shodl na termínu pro uspořádání Valné hromady, jejíž součástí bude
diskuse k Losovacímu aktivu. Zvoleným termínem bude datum 25.2.2022
(pátek) od 17:00 hodin. Místo konání a další podrobnosti budou všem klubům
včas rozeslány.

•

Předseda OFS seznámil přítomné s připravovanými dotacemi pro rok 2022
s různými zdroji – krajský fotbalový svaz (KFS), hejtman PK, FAČR a
zpracovávaly se návrhy na jejich použití – nákup sportovního vybavení a dalších
potřebných pomůcek

•

VV rozhodl o dovybavení věcí pro rozhodčí do výše 30.000 Kč. Peníze budou
použity pro dokoupení 3.sady oblečení pro rozhodčí – s jejich 50% spoluúčastí.

•

Jednotlivé komise seznámily přítomné s plány pro letošní rok:
KM (Komise mládeže) – pokračování ve Dnech dívčího fotbalu, tréninkové
jednotky výběrů jednotlivých věkových kategorií,
KR (komise rozhodčích) – budou se dále dělat nábory na rozhodčí + jejich
proškolení, stále je jich nedostatek
STK (Sportovně-technická komise) - vydala stanovisko, pokud by chtěl některý
klub dohlásit tým do mládežnické soutěže, možnost přihlášení je do 15.3.2022.
Zároveň předseda komise STK upozornil na termín, do kdy je možné zasahovat
globálními hlášenkami do systému IS, kde je již vloženo rozlosování jarní části
dle rozpisu soutěží. Je tedy potřeba, aby si oddíly upravily svoje termíny
dle vlastních požadavků, a to max. do 31.1. 2022!!! STK také přítomné
seznámila s připraveným protokolem ke schválení hřišť, který bude po
schválení rozeslán na všechny okresní kluby s pokyny k jeho vyplnění a dalšími
informacemi, které se toho budou týkat.
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•

VV vzal na vědomí stížnost na doškolení trenérů licence „C“, které proběhlo
v nedostatečné kvalitě v prosinci 2021 v Ústí nad Orlicí. VV bude danou situaci
v nejbližší době řešit a postará se o to, aby k takové situaci v budoucnu již
nedošlo.

Zápis provedl: Zita Krčálová v.r.
sekretář OFS UO
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