Zápis z jednání Výkonného výboru OFS Beroun – 19. 7. 2021
-

Přítomno: 7 členů VV, Milfait (sekretář), 1 host (Kadeřábek – předseda STK)

-

Souhrnné informace z jednání STK a návrhy pro VV předal předseda STK
Lukáš Kadeřábek

-

VV vzal na vědomí informace ze zasedání STK a vyjádřil se k návrhům STK:
o Probíhají přípravy na losovací aktiv pro sezónu 2021 / 2022, který
proběhne v pátek 30. 7. 2021 od 18:00 hod. v KD Tmaň. Účast všech
zástupců oddílů povinná. Na akci se dozví informace o nadcházející
sezóně, rozlosování jednotlivých utkání a dojde k předání odměn
za proběhnuvší turnaje – VV bere na vědomí
o VV schválil návrh STK na střídání hráčů ve 4. třídách - s platností
od začátku sezóny 2021 / 2022 bude možné opakované (tzv. hokejové)
střídání ve skupinách IV. tříd.
o Bližší informace o opakovaném střídání dostanou účastníci losovacího
aktivu a následně budou pravidla předána klubům
o VV

vzal

na

vědomí

informace

STK

k nastavení

a

formátu

mládežnických soutěží
-

Souhrnné informace z jednání komise mládeže předal předseda KM D. Zítka
o VV bere na vědomí informace o kurzu trenérské licence C – uskuteční
se 27. – 28. 11. 2021 ve sportovním areálu SK Hořovice, cena za kurz
900 Kč / osobu, bližší informace dostanou kluby včas
o Losovací aktiv přípravek pro podzim 2021 proběhne 24. 8. 2021
v restauraci ve Svaté – mini + ml. přípravka od 16:30 hod., st. přípravka
od 17:30 hod.

-

VV vzal na vědomí informace Martina Košťálka z jednání komise rozhodčích

-

VV vzal na vědomí informaci hospodářského úseku - byla schválena žádost
o dotaci u Středočeského kraje. Získané finanční prostředky budou v území
okresu Beroun využity na trenérskou a vzdělávací činnost. Zároveň byla
zřízena e-mailová adresa hospodarskyusek@ofsberoun.cz, kam mohou kluby
kdykoliv zasílat dotazy ohledně dotací a financování své činnosti.

Ve Tmani dne 19. 7. 2021
Zapsal František Palek, v. r.

Ověřil Daniel Zítka, v. r

