
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přítomni: 
- členové:   Zdeněk Duda, ing. Jiří Dlouhý, ing. Jakub Kielar, Josef Mudra, Svatopluk Pešat,  Jan Suszka, ing. 

Karel Turoň,  sekretář Miloš Jež 
  
 
1. Informace z jednání MS KFS 

• Dne 6.3.2015 proběhl VV MS KFS s již novým předsedou Karlem Kulou 

• Byl založen nadační fond ve výši 1,250 mil. Kč, polovina členů VV je ve správní, polovina v dozorčí 
radě fond. Fond by měl sloužit např. ke stavbě minihřišť, k podílu na branky pro minifotba a pod. 
 Zájem o minihřiště projevil zatím  jen Horní Žukov, podmínkou je že TJ (obec) zajistí podklad, 
FAČR pak položení koberce. 

• Zhodnocen průběh finále ml.dorostenců (z našeho okresu 2. Fryčovice, 6. Brušperk). Zdařilá akce, 
kritika byla jen na malé branky místo branek 5x2 m. Účastníci  finále obdrželi poháry a 10 míčů. 

• V letním období bude uspořádán turnaj  pro ml. dorostence 19.8.2015 v okrese Bruntál 

• Na losovacím aktivu 1.7.2015 v Ostravě bude provedeno ocenění dlouholetých pracovníků ve fotbalo. 
OFS mají možnost nahlášení jubilantů (60,70 let či k jinému významnému výročí) do 30. dubna 2015 

• Střídavý start hráčů – zatím se neruší, předpoklad zrušení od SR 2016/2017 

• Na ME „21“ lze objednat lístky (18.-24.6) Olomouc, Uherské Hradiště. Okres objedná maximální 
kvótu, zájem projevili (p.Suszka, Turoň, Pešat, Duda a dříve již p. Dlouhý) 

• Příští jednání MS KFS se uskuteční 7. dubna 2015 
 
2. Okresní seminář rozhodčích v Sedlištích 

Seminář se uskutečnil 21.3.2015 s dobrou účastí 34 rozhodčích, z toho 7 nových zájemců.  
 Program zaměřen m.j.  na řešení herních situací, ale také na činnost rozhodčích v nové elektronické  
 podobě soutěží. 

 Komise předložila VV žádost o příspěvek 500 Kč ke každé z 9 zakoupených sad (cena za jednu 
soupravu 2.085 Kč – na kraji se platilo 1.200 Kč) pro rozhodčí okresu obsazované jako AR na utkání I.A a 
I.B tříd (v rámci jednotnosti oblečení). VV tento požadavek schválil. 
 Dále KR upozorňuje že nemá informace jak byly dořešeny STK nedostatky uvedené rozhodčími 
v zápisech a že nemá od STK přehled o pozdě došlých zápisech 
 K semináři krajských rozhodčích v Opavě připomínka, že by bylo příště vhodnější rozdělit semináře na 
více akcí, třeba dle jednotlivých soutěží, čímž by se povzbudila diskuse k problémům a byla by i lepší 
slyšitelnost 
  

3. Elektronizace soutěží 
p. Svatopluk Pešat popsal stávající stav úrovně elektronizace. Až na Chlebovice 1963 a Čeladnou 

  kde nemáme spojení na administrátory a Hrádek, který zatím neohlásil nic, jsou jména a spojení  
 známa  a některé kluby již mají založeny i fotografie hráčů (termín 31.5.) 

 OFS je připraven poskytnout všem klubům, které o to požádají, pomoc. Pravdou ale je, že stále není 
„nahoře“ dopracována potřebná legislativa, takže v začátcích mohou být i určité problémy. 
 Na semináři rozhodčích byly s nimi určité situace probrány i s tím, že v případě potřeby mohou den po 
utkání zajít na OFS a zde problém řešit 

 

Okresní fotbalový svaz ve Frýdku-Místku 
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Zápis č. 20/2015 
z jednání VV OFS konaného v pondělí 23. března 2015 na OS ČUS  

ve Frýdku-Místku 
 



 
4. Z komisí OFS 
 STK 

• Jarní rozpisy utkání zveřejněny, vyřešeno utkání OP mužů Tošanovice – Hukvaldy 

• Dořeší neúčast dorostenců St.Města na turnaji ve Smilovicích a odstoupení Dobré B ze soutěží 

• V pátek 27.3. zasedání STK k aktuálním problémům (vkládání dat ze zápisu na Ofisport, přístup  
 k datům apod.) 

• K připomínce KR žádá, aby na sekretariátu OFS byly zápisy označeny prezenčním razítkem a pozdní 
dodání pak pokutováno 

• Požadavek KM na rozlosování soutěží přípravek zajistí s ing. Šmídem p. Kielar 
HK 

• Informuje, že 16.3. byla zaslána dotace z vlastních zdrojů FAČR ve výši 135 Kč na člena, což  
znevýhodňuje kluby, které měly většinu dospělých členů a naopak zvýhodnilo kluby s větším počtem 
mládeže. Dotace ale bude doplacena po přijetí 20 mil. Kč od MŠMT (termín neznáme) 

KM 

• 16.3.2015 v Oldřichovicích jednání se zástupci Skoczowa a Čadce k družebním stykům v roce 2015. 
Akce byla perfektně připravena ing. Dlouhým, takže měla hladký průběh. 

• 2.6.2015 se utkají reprezentační výběry st. a ml. Žáků v Polsku  

• Turnaje okresních přeborníků 27.6. – žáky zajišťuje Čadca, dorost Frýdek-Místek 

• Zimní liga končí, čekají 3 závěrečné turnaje. Komise se domnívá, že bylo žádoucí na některý zejména 
závěrečný turnaj vyslat zástupce MS KFS. Hodnocení Krajské zimní ligy proběhne 13.4.2015 
v restauraci U Toma na Olešné 

• KM možná požádá VV OFS o proplacení tělocvičen za závěrečné turnaje 
 

5. Organizační záležitosti a různé 

• Fyzické prověrky rozhodčích okresu se uskuteční 8.5.2015 od 15 hodin na stadionu TJ Slezan ve 
Frýdku-Místku pro rozhodčí do 50 let věku a rozhodčí, kteří jsou delegováni na soutěže MS KFS jako 
AR 

• TMK vyjádřila spokojenost s úrovni doškolení trenérů licence „B“  za účasti 24 frekventantů 

• Proběhla diskuze k odvolání p. Josefa Mudry z delegačního úseku KR KFS a jeho nahrazení v 
 komisi ing. Jakubem Nitrou. Josefa Mudru tíží, že se jej okres nezastal, na druhou stranu bylo pou
 kázáno, že pro pracovní zaneprázdnění se nezúčastnil v poslední době řady akcí (společné  

zasedání VV s komisemi, VH OFS, VH MS KFS, družebníchí setkání apod.), ze strany předsedy KR MS 
KFS byl vytýkán předčasný odjezd z dvoudenního semináře, či neúplná účast při otevíraní ŠMR.     

 * Mpř. pan Pešat popřál předsedovi Zdeňku Dudovi za VV k životnímu jubileu 
 * předseda p. Duda žádá členy VV, aby se dle svých možností zúčastnili utkání zahajovacího kola, ale i 

dalších v okrese 
 
 
Příští schůze VV OFS se uskuteční v pondělí 20. dubna 2015 od 16:00 hodin na OS ČUS ve Frýdku-
Místku 

 
 
Ve Frýdku-Místku 24.3.2015 
Zapsal: Jež 

 
 

 


