Zápis 37

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Odvolací a revizní komise
Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11 Olomouc 9

Zápis č. 37/2016
ze schůze ORK OKFS v Olomouci, konané dne 16.8.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Faltýnek Vlastimil, Mgr. Hula Vladimír, Ing. Rulíšek Vladislav, Staněk František, Svozil Jiří
Ing.Sklenář Josef - dovolená
Pavel Peřina – sekretář svazu

Program:
1. Kontrola Z 36 – nebyl uložen žádný termínovaný úkol

2. Losovací aktiv 30.6.2016
Hodnocení soutěžního ročníku 2015-2016 provedl předseda OKFS Mgr. Stanislav Kaláb.
Rozlosování řídil předseda STK pan Josef Kalina
Rozlosování mělo hladký průběh.
V týdnu před zahájením mistrovských soutěží se z KP mužů odhlásila Mohelnice B. Krajský přebor
mužů se celý soutěžní ročník bude hrát s patnácti účastníky.
3. Vyhlášení změn v organizaci Mistrovských soutěžích
Předseda OKFS Mgr.Stanislav Kaláb ve svém projevu vyhlásil čtyři zásadní změny:
a) Od soutěžního ročníku 2017-2018 bude mít krajský přebor mužů 14 účastníků
b) Od soutěžního ročníku 2016-2017 se v případě nerozhodného výsledku provádějí pokutové kopy.
Obě družstva získají jeden bod, vítěz střelby PK +1 bod.
c) Zavedení videozáznamu v I.A a I.B mužů.
Oddíly, které budou pořizovat videozáznam, budou osvobozeny od financování nákladů na
delegáty svazu. DVD se záznamem zůstane v oddílech. V případě potřeby si je svaz vyžádá
k zhlédnutí kritický situací.
d) Od soutěžního ročníku 2017-2018 se ruší poplatky za postup z takzvaně „nepostupových“ míst.
Oddíly, které postoupily do soutěžního ročníku z „nepostupových míst“, si mohly požádat o
prominutí tohoto poplatku. Všechny oddíly toho využily.
Na losovacím aktivu se rozvinula diskuze k bodu a) Snížení počtu účastníků KP na 14.
Na schůzi ORK rovněž:
Jirka Svozil – považuje KP mužů za „výkladní skříň“ svazu a snížením počtu účastníků utrpí
sportovní úroveň krajského přeboru
Vlastik Faltýnek-problém je ve startovní listině
Rozvinula se velká diskuze k termínové listině (podzimní i jarní časti), o těžkosti dostat hráče na
vložená středeční kola (zejména u mládeže), přešlo se na úbytek žáků a dorostenců ve
fotbalových oddílech a jeho příčinách, atd.
Závěr diskuze: Svolat poradu STK + KM + ORK v měsíci květnu a probrat problémy s termínovou
listinou.
T: květen 2017
O: předseda ORK

4. Plán práce ORK OKFS na II. pololetí 2016
Schůzový den je úterý, s pravidelným začátkem ve 14 hod., na sekretariátě svazu v Olomouci
16.srpen

Plán práce na II. pololetí 2016
Losovací aktiv, zahájení mistrovských soutěží

6.září

Kontrola hospodaření za první pololetí – výsledovka
Kontrola účetních dokladů za druhé čtvrtletí 2016
Kontrola vyrovnání startovného

4.říjen

Kontrola splnění podmínky mít stanovený počet mládežnických družstev

8.listopad

Kontrola účetních dokladů za třetí čtvrtletí 2016
Využívání sdružených delegací rozhodčích a delegátů svazu

6.prosinec

Hodnocení práce ORK za rok 2016

7.únor

Příprava zprávy ORK na VVH
Příprava VV OKFS na volební valnou hromadu- včasné vyhlášení termínu, termín
podávání přihlášek za kandidáty do jednotlivých volebních aktů, program VV,…
Inventarizace majetku svazu

V případě odvolání některého oddílu proti rozhodnutí odborné komise, bude schůze ORK svolána
v mimořádném termínu.
Stálé body:
-kontrola plnění úkolů z minulého zápisu
-došlá pošta
-informace z jednání VV OKFS a odborných komisí, stav mistrovských soutěží svazu,
dění ve FAČRu, OFS kraje, oddílech.

