Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 10. listopadu 2021 (č. 10)
Přítomni členové VV: Šotek, Hradecký, Kříž, Blažej, Střížka, Kozák, Malý
Hosté: Nidrle
Program:
1) Zprávy z jednotlivých komisí
2) Opatření VV na téma „Rozhodčí, jejich kvantita, kvalita a celková ochrana“
3) Diskuze a závěr
Zprávy z jednotlivých komisí:
KR
1) KR zasedala 8. 11. a věnovala se zejména zhodnocením podzimní části soutěží, ale i možnými
návrhy a opatřením pro VV, jak získat nové rozhodčí, dále se KR zabývala narůstajícím
vulgárním chováním diváků a opatřením, která budou od jara od rozhodčích vyžadována
2) 20. 11. se koná pod patronací KFS Akademie mladých rozhodčích, které by se měli zúčastnit
také naši mladí R, účast potvrdil Schlesinger, Šolc, Janatka a Vedral
3) Činnost R ukončil Bergman a Jarolímek
STK
1) Do příštího zasedání VV bude provedena kontrola trenérů dospělých za podzim 2021
2) OP SŽ Kopidlno – Jičíněves se odehraje před začátkem jarní části soutěží, vše ostatní odehráno
DK
1) Na závěr podzimu řešeno více vyloučených hráčů včetně vulgárního chování diváků během
utkání Sobotka B – Miletín B
KM + TMK
1) Ve čtvrtek 14. 10. se zdárně uskutečnil Středoškolský pohár. Během zimy chceme uspořádat
futsalovou ligu středních škol, pokud to hygienická opatření dovolí
2) Výběr U17 se 28. 10. ve Vrchlabí zúčastnil turnaje okresních výběrů
3) Zrušen plánovaný turnaj U15 s ohledem na situaci ve školách a hygienická opatření
4) Do příštího zasedání VV bude provedena kontrola trenérů mládeže za podzim 2021
5) Školení a doškolení licence C proběhne 15. – 16. 1. 2022

Rozhodčí, jejich kvantita, kvalita a celková ochrana
VV OFS projednal a schválil některé body, které budou doplněny ještě na příštím zasedání 23. listopadu
a poté jako celek bude vše prezentováno směrem do oddílů, když ze strany oddílů bude očekávána
maximální spolupráce

Termín zasedání VV OFS:
Příští zasedání VV OFS se uskuteční 23. listopadu od 16:30 hodin v budově ČUS Jičín
Jan Šotek
předseda OFS Jičín

