
       

 

     OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 

V Hlinkách 650 / 25, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

IČ – 22880356, číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB) 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

Datum a místo konání: 1.11. 2022, OFS Beroun (V Hlinkách 650/25) 

Přítomni: Ondřej Lípa, Daniel Zítka, Jaromír Frühling, Martin Košťálek, František Palek, Miroslav Sojka, Josef Tůma 

Hosté: Petr Milfait (sekretář OFS), Jan Bojko (ekonom OFS), Lukáš Kadeřábek (předseda STK), Jan Šnajdr (předseda KR), 

Michal Dlouhý (člen DK), Stanislav Šebek ml. (Všeradice) 
 

Jednání: 

Přítomné přivítal předseda OFS Ondřej Lípa, který jednání řídil dle připravených programových bodů (agendy). 
 

1)  Diskuse k pravidlu věkového přesahu v mládežnických soutěžích 
 –  VV se na podnět S. Šebka bude zabývat případy, které jsou v rozporu s principem nově zavedeného pravidla 

 –  VV kladně zhodnotil přístup rozhodčích, kteří aktivně a detailně pomáhají s hodnocením tohoto pravidla 

 

2)  Zpráva VV – O. Lípa 

VV vzal na vědomí: 

–  zhodnocení akce „Den OFS“ (28.9. 2022 – Beroun) 

    -  pozitivní zpětná vazba od rodičů, trenérů i dětí 

    -  návrhy termínů a lokace pro rok 2023 

–  informaci FAČR o chystané reorganizaci soutěží se záměrem snížit počet úrovní 

    -  VV momentálně nevidí tento záměr jako vhodný s ohledem na zachování počtu týmů, hráčů i úrovní soutěží 

VV schválil: 

–  využití zvýhodněné nabídky na pořízení mobilního kamerového systému k nahrávání a streamování utkání OFS 

    (pozn.:  příspěvek od Fevoluce, z.s. ve výši 10.000,- Kč) 

    -  související zřízení Youtube kanálu – ukládání a streamování utkání 

      (primárně okresní přebor a výběry OFS + vybraná utkání III. a IV. třídy) 

–  pracovní termín Valné hromady OFS (25.-26.2. 2023) 

    -  příprava programu, lokace, předsedající, úprava stanov, atd. 

 

3)  Zpráva STK / KM – L. Kadeřábek / Daniel Zítka 

VV vzal na vědomí: 

–  informaci o rostoucím počtu neúčasti nominovaných hráčů do okresních výběrů 

–  informaci o pořádání turnaje výběrů dívek (pořadatel OFS Beroun – Praha – 4.12. 2022) 

–  návrh komise na řešení reprezentace OFS Beroun obdobně jako v ostatních okresech (krajích) 

–  předběžné info o konání zimních halových turnajů pro mládež 

 

4)  Zpráva DK – M. Dlouhý 

VV vzal na vědomí: 

–  informaci o přísnějším posuzování trestů v horní hranici dle Disciplinárního řádu FAČR – s ohledem na narůstající agresivitu 

    a nesportovní chování 

VV schválil: 

–  s ohledem na optimalizaci a plynulost jednání komise doporučení oznamovací účasti na jednání DK (do úterý – 12:00 hod.) 

5)  Zpráva KR – J. Šnajdr / M. Košťálek 

VV vzal na vědomí: 

–  informaci o doplnění vybavení pro rozhodčí na základě poptávkového řízení 

–  informaci o programu chystaného zimního semináře rozhodčích (24.-27.11. 2022 – Šumava) 

–  pravidelnou informaci obsazovacího úseku KR 
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6)  Zpráva HÚ – J. Bojko 

VV vzal na vědomí: 

–  vyúčtování akce „Den OFS“ a kontrolu jejího rozpočtu 

VV schválil: 

–  pohyby a stavy na BÚ a v pokladně v období říjen 2022 

 

7)  Různé 

-  příští zasedání VV se uskuteční 6. prosince 2022 

                                                                                                                                                        Zapsal: Petr Milfait 

                                                                                                                                                        Ověřil: Ondřej Lípa, Daniel Zítka 

 


