Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 3. 11. 2020 (č. 34) Per Rollam
Přítomni členové VV: Šotek, Neuman, Kozák, Hradecký, Vít, Stehlík, Střížka
Omluven: 0
Hosté: Nidrle, Pankrác
Program:
1) Zprávy z komisí
2) Organizační záležitosti

Zprávy z komisí
KR
1) Od posledního zasedání VV byli částečně proškoleni 3 noví rozhodčí – Jakub Jampílek, Jiří
Janatka a Matěj Kučera, bohužel jsme zaznamenali také jednu velkou ztrátu v osobě Karla
Medlíka
2) Průběžně probíhá připravenost rozhodčích a delegátů ze znalostí Pravidel fotbalu formou
vyplňování online pravidlových testů
KM
1) O víkendu 16. – 17. 1. 2021 by se mělo konat školení a doškolení trenérů licence C, na
základě nových informací by případně bylo možné uskutečnit online seminář, další informace
obdrží sekretáři oddílů emailem v průběhu listopadu
Organizační záležitosti
1) VV OFS gratuluje p. Aloisi Reinbergerovi k jeho významnému životnímu jubileu
2) VV OFS stanovil datum konání volební Valné hromady OFS na pátek 8. 1. 2021, pokud
nebude možné uspořádat VH v tomto termínu s ohledem na opatření Covid 19, stanoví VV
jiný datum konání dle vývoje situace, podrobné informace a materiály obdrží oddíly po
dalším zasedání VV v prosinci
3) VV OFS schválil návrh Termínové listiny pro Jaro 2021 s tím, že se předpokládá možnost hrát
soutěže už v březnu, v opačném případě bude muset dojít k dalším případným úpravám.
4) VV OFS schválil nákup potřeb pro rozhodčí v celkové výši 10.000,- Kč /karty, píšťalky atd./,
zakoupeno u partnerů OFS firmy Belsport za 5.000,- a firmy SportFotbal za 5.000,- Kč
5) VV OFS schválil příspěvek 3.000,- Kč pro nové rozhodčí na nutné pořízení základního oblečení
6) VV OFS schválil nákup míčů, které budou předány úspěšným oddílům, zakoupeno u partnerů OFS
firmy Belsport za 10.098,- a firmy SportFotbal za 12.208,7) Průběžně probíhá vyúčtování dotace od MŠMT prostřednictvím FAČR
8) VV OFS vyzývá oddíly k nahlášení kandidátů na ocenění „Osobnost okresu“, osobnosti
budou oceněné v rámci VH, své návrhy zasílejte do 4. 12. emailem na stk@ofsjicin.cz
Příští zasedání VV OFS se bude konat v úterý 8. 12. od 15:00 hodin v Jičíně
Jan Šotek
Předseda OFS Jičín

