
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 8. srpna 2022 (č. 19) 

Přítomni členové VV: Šotek, Blažej, Hradecký, Střížka, Kozák, Malý, Kříž 

Host: Nidrle, Sádlová                      

Program:  

1) Organizační záležitosti   

2) Diskuze a závěr 

Organizační záležitosti: 

1) Oddílům bude vyplacena dotace za změnu termínu utkání za Podzim 2022  
v celkové výši 32. 500,- Kč, celkem letos 57.500,- Kč 
 

2) Na progresivním startovném bude oddílům vyplaceno minimálně 77. 000,- Kč, bude případně 
upraveno po uzavření přihlášek do soutěží přípravek 15. 8. 2022 
 

3) VV OFS bere na vědomí informaci o chystaném ukončení činnosti předsedy OFS k 31. 12. 2022 
 
4) VV OFS na základě doporučení KM + TMK stanovil dobu hry dvojzápasů SŽ na 40 minut první 

zápas a 40 minut druhý zápas s 15 minutovou přestávkou mezi zápasy a následnou výměnou stran 
 

5) VV OFS schválil předložený návrh Nominační listiny rozhodčích a delegátů pro Podzim 2022 a 
zároveň bere na vědomí nařízení FAČR ohledně obsazování R i DFA 

 
6) VV OFS bere na vědomí vyhlášený termín 30. 9. 2022 na projekt Okresního centra mládeže, již 

proběhla schůzka se zástupci oddílů, které se z našeho okresu zúčastnili pouze zástupci TJ Jiskra 
Hořice, projekty budou vyhodnoceny do konce roku 2022 

 
7) VV OFS se zabýval možným pořadatelstvím výběrů U11 a U12 v termínu 28. 9., když si určil 

prioritní varianty a dle volných termínů po oslovení klubů rozhodne o místech konání 6. 9.  
 

8) Apelujeme na oddíly, aby si ve vlastním zájmu vyřešili majetkové poměry, pronájmy, vlastnictví 
apod. u svých stánků s občerstvením na stadionu s ohledem na veškeré zákony 

 
9) Rozlosování čtvrtfinále poháru mužů: 

1) Miletín B – L. Bělohrad B 
2) Libuň – Železnice B 
3) Jičíněves – Dětenice  
4) Milíčeves – Lužany  
5) Semifinále vítěz 1 – 2 a 3 – 4, domácí bude níže umístěné mužstvo po podzimu 2022 
    

10) VV OFS pravidla pro opakované střídání ve III. třídě mužů následovně: 

a) Max. 5 náhradníků uvedeno v ZOU 
b) Střídání bude provedeno pouze v přerušené hře v max. 3 oknech + poločasového okna bez 

omezení počtu hráčů 
c) Za každé okno R nastaví 30s  



 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 6. září od 16:30 v Jičíně v budově ČUS 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 

                                   
 

                      

 

                                 
 


