
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 
Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 23. června 2022 (č. 17) 

Přítomni členové VV: Šotek, Blažej, Hradecký, Střížka  

Omluven: Kozák, Kříž, Malý 

Host: Nidrle, Čistecký                         

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Ukončení SR 2021/2022 

3) Systém soutěží 2022/2023 

4) Rozpis soutěží 2022/2023 – změny 

5) Organizační záležitosti   

6) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

KR 

1) Dle návrhu KR schvaluje VV OFS postup R do soutěží KFS – Pavel Jiřička, Pavel Kriegler 

2) KR konstatuje, že během Jara 2022 bylo v OPM obsazeno z celkového počtu 55 utkání celkem 

51 utkání všemi třemi R a ve III. třídě z 55 utkání celkem 30 utkání také se všemi 3 R, navíc 

jsme vypomáhali i OFS HK, žádné utkání ve všech soutěžích OFS Jičín nepískal laik 

3) Letní seminář R se uskuteční ve středu 10. 8. 2022 od 17:00 hodin v Hořicích 

4) VV OFS bere na vědomí rezignaci předsedy KR p. Petra Víta na svoji funkci z časových důvodů 

5) VV OFS rozpustil stávající KR k 30. 6. a pověřil předsedu OFS sestavením návrhu nové KR k 18. 7. 

DK 

1) Uzavřena soutěž FAIR PLAY za SR 20212022, úspěšná mužstva obdrží ceny v rámci losovacího 

aktivu 18. 7. 2022 v Hořicích 

2) Převod trestů do SR 2022 / 2023 zveřejněn ve zprávě z jednání DK ze dne 23. 6. 

3) VV OFS se zabýval odvoláním SK Robousy proti udělení trestu pro Jakuba Mezsároše 

ID92041656, vyslechl statutárního zástupce odvolávajícího se klubu a o konečném stanovisku 

rozhodne na příštím zasedání 18. 7. 2022  

KM + TMK 

1) Pro nedostatek hráčů a váznoucí komunikaci se zástupci klubů byly zrušeny plánované kempy 

2) VV OFS podporuje návrh odborných komisí na realizaci možné podoby výběrů dle jejich návrhu 

ve všech kategoriích, zejména pak U15 a U17 

STK 

1) Kontrola trenérů s platnou licencí – vše v pořádku 

2) Kontrola startu hráčů ze soupisky – vše v pořádku 



3) Chybí dohrát utkání SŽ Sedmihorky – Libáň – neděle 26. 6. 2022 od 9:30 hodin 

 

Ukončení SR 2021 / 2022 

OP mužů 

 Přeborník OFS – TJ Sokol Nemyčeves 

 Sestup do III. třídy – TJ Sokol Jičíněves 

III. třída mužů 

 Přeborník OFS – SK Miletín B  

 Postup do OPM – Miletín B, Žlunice, Železnice B 

OP – Starší žáci  

Přeborník OFS – TJ Kopidlno 

 

Systém soutěží 2022/2023: 

1) OPM 

a) 12 mužstev, do 1. B třídy nechtěl nikdo postoupit, Nová Paka B soutěž nepřihlásila, z III. třídy 

postoupili Miletín B, Žlunice a Železnice B 

b) Hrát se bude dvoukolově každý s každým se začátkem 13. – 14. 8. 2022 

c) Předposlední mužstvo konečné tabulky sehraje baráž o setrvání v soutěži s celkem umístěným na 

2. místě III. třídy systémem doma / venku 

 

2) III. třída mužů 

a) 9 mužstev, nováčkem jsou Hořice B 

b) systém soutěže bude určen později po případné změně přihlášených mužstev /8 mužstev = 

dvoukolově + třetí kolo nadstavby, celkem 21 utkání, 9 - 10 mužstev dvoukolově + nadstavba 

v podobě letošního SR /max. 3 utkání nadstavby/se začátkem 13. – 14. 8. 2022 

 

3) Pohár OFS mužů 

a) povinně přihlášená mužstva do OPM + zájemci z III. třídy, celkem tedy 15 mužstev 

b) první kolo se bude hrát o víkendu 6. – 7. 8. 2021, nasazení dle regionálního hlediska s maximální 

snahou odehrát co nejvíce derby utkání:  

Hořice B – Miletín B 

Železnice B – Valdice 

Milíčeves – Nemyčeves 

Jičíněves – Žlunice 

Chomutice – Lužany 

Libuň – Robousy 

Dětenice - Libáň 

L. Bělohrad B volný los 

c) čtvrtfinále bude odehráno po skončení podzimní části 29. – 30. 10., semifinále bude odehráno 25. 

– 26. 3., finále se bude hrát v červnu na neutrálním hřišti 



 

4) OP mladšího dorostu 10+1 

a) celkem přihlášeny 3 mužstva z OFS Jičín a 2 mužstva z OFS Semily 

b) hrát se bude čtyřkolově každý s každým + 1 kolo nadstavby /celkem 20 utkání/ 

c) pokud by se náhodou přihlásilo ještě jedno mužstvo, hrát se bude čtyřkolově /celkem 20 utkání/ 

 

5) OP starších žáků 8+1 

a) celkem přihlášeno 8 mužstev z OFS Jičín a 5 mužstev z OFS Semily 

b) bude se hrát v jedné skupině dvoukolově každý s každým, bude se    

     hrát vždy jedno utkání 2 x 40 minut, při nerozhodném výsledku se kopou PK 

d) Soutěž bude doplněna jarním pohárem OFS pro první 4 mužstva po podzimní části 

 

6) OP mladších žáků 7+1 

a) z OFS Jičín přihlášeny 4 mužstva + 4 mužstva z OFS Semily 

b) po vzájemné dohodě bude tuto soutěž organizovat a řídit OFS Semily 

 

7) OP starších přípravek 5+1, mladších přípravek 4+1 a turnaje předpřípravek 3+0 

a) všechny soutěže mají předběžně dostatek účastníků – SP 12x, MP 9x, PP 6x 

b) do 15. 8. 2022 bude možné přihlášky doplnit nebo upravit 

c) začátek soutěží 3. – 4. 9., systém určí KM + TMK OFS dle konečného stavu přihlášek 

d) všechny tři kategorie přípravek budou mít na závěr sezóny finálový turnaj v červnu 2023 

 

Rozpis soutěží 2022/2023: 

1) VV OFS projednal některé návrhy změn do chystaného RS na sezónu 2022/2023 

2) Z oddílů jako již tradičně nedorazil žádný návrh na změnu nebo doplnění 

3) S veškerými schválenými novinkami budou oddíly seznámeny na losovacím aktivu 18. 7. 2022 

4) Rozpis soutěží bude pouze v elektronické podobě ke stažení na www.ofsjicin.cz 

 

Organizační záležitosti: 

1) V pátek 3. 6. uspořádal OFS zájezd na utkání U21 ČR – Anglie do Českých Budějovic jako 

poděkování pro hráče, trenéry a rodinné příslušníky jednotlivých výběrů OFS, bohužel na této 

akci došlo k poškození vybavení autobusu cestujícími z řad dorostenců, škoda bude uhrazena 

v plné výši a VV OFS konstatoval, že další podobné zájezdy na základě této zkušenosti pořádat 

již nebude, dále tuto záležitost VV OFS předává k dořešení DK OFS Jičín 

2) Do 30. 6. 2022 budou oddílům vyplaceny bonusy v celkové výši 69.000,- za všechny dotační 

programy /nový rozhodčí, umístění v poháru mužů, umístění ve spodní skupině nadstavby III. 

třídy, změna termínu utkání/ dle jejich čerpání a získaných odměn za Jaro 2022 /zodpovídá 

Šotek, Sádlová/ 

3) Do 30. 6. 2022 budou členům VV a komisí proplaceny předložené cestovní náhrady za první 

pololetí 2022 / zodpovídá Šotek, Sádlová/ 



4) Byly vyplaceny paušální náhrady za obsazování rozhodčích a za zpracovávání výsledků a 

podrobností z víkendových utkání 

5) Předseda OFS informoval o průběhu a závěrech VH FAČR a MVH FAČR 17. 6. 2022 

6) OFS obdržel dotaci z FAČR na činnost ve stejné výši jako poslední 2 roky, tedy 278.982,-Kč 

7) Schválena Termínová listina pro podzim 2022 a předpoklad Jara 2023 

 
 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v pondělí 18. července od 16:30 v Hořicích  
 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


