
 

 

Zápis č. 27 z mimořádného jednání VV OFS Pardubice 

konaného dne 15. 4. 2020 – PER ROLLAM 
 

Přítomni: pp. D. Drábek, D. Martínek, K. Řezníček, P. Valenta a F. Vaniš. 

Hosté: pp. L. Daněk, L. Ouředník, K. Schmeiser a R. Živný. 

 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 

- úkoly ze Zápisu č. 26 ze dne 13. 3. 2020 byly splněny. 
 

Jednotlivé aktuální body z mimořádného jednání jsou bez rozdělení gescí. 
 

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR ze dne 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální koronavirovou situací: 

- plošně se na celém území ČR ukončují ke dni 8. 4. 2020 veškeré mistrovské a pohárové amatérské 

soutěže v rámci SR 2019/2020, 

- konečné pořadí soutěží zůstává platné ke dni 8. 4. 2020 podle aktuálního stavu tabulek jednotlivých 

soutěží, 

- kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím, 

- změna Soutěžního řádu a Přestupního řádu (jarní přestupové „okno“ pro amatéry prodlouženo do 31. 

května 2020), 

- návrh na snížení či úplné zrušení startovného a kompenzačních poplatků pro SR 2020/2021, 

- odložení termínu pro vyplnění e-mailové adresy (digitalizace členství) do konce letošního roku, 

- Valná hromada FAČR – změna termínu na den 18. 6. 2020, místo v Olomouci nezměněno; 
 

Návrhy a činnost VV a odborných komisí OFS Pardubice: 

- postup prvních dvou družstev III. třídy do OP a vítězů IV. tříd do III. třídy, kdy by počet účastníků 

v jednotlivých soutěžích byl v OP 16, ve III. třídě 14 a v obou IV. třídách 14 účastníků v souvislosti 

na počtu přihlášených družstev do SR 2020/2021 (vše dle Rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 

2019/2020 a souvisejících opatřeních v bodech 4. a 5., potažmo dle podaných přihlášek klubů do 

jednotlivých soutěží), 

- úprava výše startovného a kompenzačních poplatků pro SR 2020/2021 (snížení či úplné zrušení), 

- příprava znovuobnovení („nastartování“) fotbalu na okrese Pardubice v případě „uvolnění“ opatření 

týkajících se koronavirové situace orgány státní správy s předpokládaným začátkem cca. na počátku 

měsíce června, 

- OFS Pardubice v případě povolení možnosti pořádání sportovních akcí, mj. hraní fotbalu, pro 

členské kluby působících na území okresu Pardubice připravuje pohárovou soutěž v kategorii 

dospělých, 

- dle situace připravuje i možné varianty pro event. dohrání OP SŽ (k dohrání základní části chybí 4 

kola), OP MŽ (k dohrání základní části chybí 5 kol) a OP Veteránů (k dohrání chybí 2 turnaje 

s celkovým počtem 8 utkání); 
 

Připravované akce OFS Pardubice: 

- VII. Galavečer okresního fotbalu OFS Pardubice v pátek dne 19. 6. 2020 – odloženo o rok na červen 

2021, 

- Losovací aktiv OFS dne 7. 7. 2020 – zůstává v platnosti (s ohledem na aktuální situaci a vývoj ve 

fotbalovém hnutí nemusí jít v daném termínu o aktiv losovací – v tomto případě by již následující 

Losovací aktiv proběhl elektronicky), 

- Finálové turnaje mladších (U9) a starších (U11) přípravek z počátku června 2020 – budou v roce 

2020 uspořádány s prozatímním odložením termínu na neurčito, 



 

 

- Letní kemp fotbalových nadějí 2020 v termínu 27. – 31. 7. 2020 s místem konání v RZ „Tramtáryje“ 

(bývalé RZ „Radost“) Horní Jelení – zůstává v platnosti (Přihlášky zájemců jsou stále přijímány, viz. 

kontaktní údaje v letáku, který je mj. umístěn na ÚD OFS + dokumenty), 

- Projektu na dárcovství krevní plazmy mj. s možností zapojení se členů fotbalových klubů OFS do 

soutěže, přičemž bude zároveň možnost získat podporu pro své kluby, zejména pak podporu pro 

rozvoj mládežnického fotbalu. Bližší informace budou zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích 

(Týdeník Pernštejn, facebook OFS) a zároveň budou zaslány klubům. 

 

Různé: 
 

     Kluby budou průběžně seznamováni s aktuálním vývojem ve fotbalovém hnutí. V případě jakýchkoliv 

dotazů se lze obracet na sekretáře či předsedu OFS. 
 

     VV OFS Pardubice v současné tíživé situaci přeje všem mnoho zdraví a brzký návrat do běžného života.  

 

Další zasedání VV bude svoláno předsedou VV dle aktuální situace. Termín a místo bude upřesněno 

sekretářem OFS. 

 

 

Zapsal: Lukáš Ouředník 

Ověřil: Drahoslav Drábek 

 


