Okresní fotbalový svaz Nymburk
Výkonný výbor

Komuniké k zasedání VV č.6 ze dne 8.2.2018
VV bere na vědomí:
• komuniké 2. řádného zasedání VV FAČR dne 30.1.2018
• změnu názvu klubu SK Hořátev na Sportovní klub Hořátev, z.s.
• změnu názvu klubu TJ Sokol Stratov na TJ Sokol Stratov, spolek
• nahlášení nominovaných na cenu Dr. Jíry 2017
• jmenování krajských lektorů pravidel fotbalu pro rok 2018
• stanovisko právního oddělení FAČR k rozporu Stanov s předpisy FIFA a UEFA
• pozvánku na schůzi STK mládeže SKFS, za OFS Nymburk se zúčastní Myška R.
• informaci o složení vyjednávacích skupin za Čechy a za Moravu ohledně změn stanov
FAČR
• informaci ohledně konečného vyúčtování dotací v programu V přes IS FAČR, info podal
Myška R.
• informace STK ohledně změn termínů utkání pro jarní část soutěžního ročníku
2017/2018, info podal Mašinda K.
VV schvaluje:
1. zápis č. 5 z VV OFS Nymburk
2. návrh na nákup míčů pro mužstva dospělých hrající soutěže organizované OFS
Nymburk v soutěžním ročníku 2017/2018. Rozdělení a distribuci do klubů zajistí
sekretář OFS. Hlasování PER-ROLAM.
3. přihlášení mužstva st. přípravky FK Litol, mládež z.s., č.klubu 2080101 pro jarní část
soutěží organizovaných OFS Nymburk. Mužstvo bude zařazeno do OS st.přípravek
sk.C. Hlasování PER-ROLAM.
4. rozpočet OFS Nymburk pro rok 2018
5. důvodovou zprávu k návrhu na změnu řádů FAČR – přípis z OFS Praha západ
6. konání semináře pro RO OFS Nymburk dne 24.2.2018 v Seleticích
7. konání aktivu klubů hrajících soutěže OFS Nymburk (dospělí a mládež) dne 7.3.2018 od
18,30 hodin v malém sále Obecního domu v Nymburce
8. jmenování p. Romana Myšku dalším manažerem mládeže OFS Nymburk
9. uspořádání meziokresního turnaje dospělých 30.3.2018 na UMT v areálu FK BOHEMIA
Poděbrady
10. návrh na uspořádání semináře pro trenéry mládeže (kluby hrající soutěže OFS
Nymburk) a výše příspěvku na „kurzovné“ ve výši Kč 1.000,-/trenér.
11. změnu RS OFS Nymburk v bodu 8 Soupiska a seznamy družstva a tento bod doplňuje
následovně:
c) klub je povinnen mít při utkání k dispozici Listinu hráčů, kterou je povinnen na
požádání předložit ke kontrole rozhodčímu, delegátu svazu nebo řidícímu orgánu
soutěže.
VV ukládá:
• komisi RO zajistit kontrolování RO předkládání Listiny hráčů a soupisek A mužstev u
klubů, které mají tuto povinnost podle SŘ
• komisi STK pokutovat neúčast klubů na aktivu klubů ve výši Kč 200,- za mužstvo
dospělích a Kč 100,- za mužstvo mládeže.
Zapsal: Myška Roman v.r.
Ing. Radomil Noll v.r.
předseda
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