Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 23. listopadu 2021 (č. 11)
Přítomni členové VV: Šotek, Hradecký, Kříž, Blažej, Střížka, Kozák, Malý
Hosté: Nidrle
Program:
1) Organizační záležitosti
2) Opatření VV na téma „Rozhodčí, jejich kvantita, kvalita a celková ochrana“
3) Možná podoba soutěží dospělých 2022 / 2023
4) Diskuze a závěr
Organizační záležitosti:
1) VV OFS schválil předložený návrh předsedy OFS na vyplacení dotací a bonusů do oddílů
v celkové výši 91.250,- Kč /progresivní startovné, bezpečná branka, změna termínu utkání a
příspěvek na cestovné OP MŽ/ - platba bude realizována na základě vystavení dotačního
dopisu jednotlivým oddílům. Dalších 60.000,- Kč /6x 10.000,-/ obdržely oddíly v rámci
dotace na pořízení bezpečné branky formou vzájemné fakturace.
2) Zároveň bylo schválené vyplacení paušální odměny za obsazování rozhodčích p. Erlebachovi za
podzim 2021 a za zpracovávání výsledků a podrobností z utkání p. Kaskovi za celý rok 2021
3) Předsedové jednotlivých komisí předloží vyúčtování cestovného a dalších náhrad svých i členů
komisí sumárně do 10. 12., následně bude provedené proplacení dokladů
4) VV OFS schválil Termínovou listinu Jaro 2022, která bude zveřejněna na internetu
5) Byla provedena kontrola trenérů dospělých i mládeže v soutěžích OFS s tím, že
upozorňujeme veškeré oddíly, aby nepodcenili stav svých trenérů, využili školení a doškolení
trenérů 15. – 16. 1. 2022 a pro jarní část soutěží měli vše v pořádku, když už by se nemělo
stávat, že oddíly své trenéry uvádí do ZOU na pozici vedoucího mužstva jako jediného
funkcionáře při utkání
6) VV OFS schválil jednotlivé návrhy na ocenění v rámci Galavečera KFS následovně:
Fotbalová obec 2020 – 2021 (Obec do 3.000 obyvatel)
Robousy
Cena Miloše Jóna – Fotbalový starosta 2020 – 2021
Aleš Svoboda – Hořice
Trenér desetiletí – dospělí
Vladimír Blažej
Trenér desetiletí – mládež
Petr Beneš – SK Jičín
Rozhodčí desetiletí soutěží Královéhradeckého KFS
Marian Otava
Cena FAIR PLAY 2020 – 2021
Pavel Procházka – Hořice

Nejlepší fotbalové prostředí (fanoušci, stadion, prostředí)
Lázně Bělohrad
Cena Jana Modřického
Vlastimil Hradecký, Josef Lacina
Rozhodčí, jejich kvantita, kvalita a celková ochrana
VV OFS schválil následující body, které věříme, že povedou k nárůstu počtu rozhodčích tak, abychom
byli schopni zejména OPM obsazovat opět třemi rozhodčími. Bez spolupráce oddílů to ale nepůjde.
1) Během zimní přestávky dojde k povinné účasti 5 zástupců klubů /2-3 funkcionáři + 2-3 hráči/,
kteří budou proškoleni ze základů pravidel fotbalu, ze základů první pomoci, bude s nimi
konzultována možná podoba soutěží mládeže i dospělých a další aktuální otázky, veškeré
podrobnosti včetně termínu a místa konání obdrží oddíly emailem s dostatečným předstihem.
2) Každý oddíl bez rozdílu soutěže, nahlásí do 28. února 2022 alespoň jednu osobu ve věku 18 –
35 let, která bude mít zájem stát se aktivním rozhodčím od Jara 2022 /tedy vč. Jičína/
Bonus:
Za každého nového R okamžitý bonus pro oddíl 3.000,- Kč, pokud pravidelně odřídí Jaro 2022 a
sezónu 2022/2023, další bonus 3.000,- Kč
3) Každý oddíl nahlásí do 31. března 2022 minimálně jednu osobu ve věku starší 18 let, která bude
proškolena a v případě potřeby bude vykonávat v rámci domácích i venkovních utkání funkci
AR /klubový rozhodčí/. Oddíly hrající krajské soutěže mohou využít osob nahlášených na KFS,
pokud se zúčastní našeho školení a budou případně připraveni na obě soutěže
Bonus:
Oddíl, který klubového rozhodčího nahlásí, získá slevu ve výši 3.000,- Kč na startovném na
sezónu 2022/2023 ze stanovené výše
4) VV OFS ustanoví funkci Náborového manažera rozhodčích OFS, který bude mít na starost
zejména náborovou činnost R na středních školách, případně u aktivních či bývalých hráčů, ale i
u rozhodčích, kteří činnost z různých důvodů přerušili, nebo ukončili. Odměna za získaného R
1.500,- Kč ihned a dalších 1.500,- Kč po odřízení Jara 2022 a sezóny 2022/2023
5) VV OFS upravuje a doplňuje RS článek 33 o písmeno l) následovně:
a) STK ve spolupráci s obsazovacím úsekem KR má možnost nařídit změnu termínu domácího
utkání, kterou jsou povinná akceptovat obě mužstva
b) Každé plánované nařízení změny termínu utkání musí být oznámeno ve zprávě STK
nejpozději 3 dny po uzavření Hlášenek
c) Při této změně náleží domácímu oddílu ½ sazba dotace za změnu termínu utkání
d) Bude se přihlížet k tomu, kdo jak má hřiště obsazené mládeží, a kdo má či nemá klubového
rozhodčího
e) Jednomu mužstvu může být změněn původní termín domácího utkání pouze 2x za jaro a 2x za
podzim
Možná podoba soutěží dospělých 2022 / 2023
VV OFS schválil materiál předložený předsedou STK, a který jasně deklaruje, jaké jsou možnosti
soutěží dospělých pro sezónu 2022/2023. Oddílům bude možná podoba soutěží představena na
chystaném semináři v zimní přestávce.
Jan Šotek
předseda OFS Jičín

