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Komuniké
ze zasedání výkonného výboru JmKFS ze dne 1.3.2022

•

Ekonomické informace podal předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn.

•

VV JmKFS zhodnotil průběh Valné hromady JmKFS, která proběhla v klidném a
pracovním duchu.

•

GTM JmKFS pan Stanislav Schwarz předložil plán akcí Komise mládeže JmKFS.

•

Předseda STK JmKFS pan Dominik Bureš přednesl zprávu STK o připravenosti
soutěží na jarní část SR 2021/2022.

•

VV JmKFS potvrdil a schválil listiny rozhodčích a delegátů JmKFS, předložené
předsedou KR panem Markem Podaným. Rozhodčí a delegáti, kteří se nezúčastnili
semináře budou zařazeni na listinu dodatečně po absolvování náhradního semináře.

•

VV JmKFS schválil obnovenou spolupráci s BFZ ohledně výměny rozhodčích již od
jarní části SR 2021/2022.

•

FAČR – vizuální identita – VV JmKFS pověřil sekretáře jednat s příslušným
pracovníkem oddělení FAČR.

•

Ceny Dr.Jíry – VV bude schvalovat na příštím zasedání.

•

VV JmKFS schválil doplnit klub FK Znojmo na seznam klubů, kteří obdrží přenosnou
fotbalovou branku na soutěže dorostu.

•

Sekretariát připraví harmonogram závozu fotbalových branek pro určené kluby a zašle
příslušné firmě k objednání.

•

VV JmKFS schválil finanční podporu venkovního finále MOS. JmKFS uhradí
pronájem hřišť, náklady rozhodčím, věcné ceny a dopravu jednotlivých OFS k turnaji.
OFS si hradí pouze stravu a pořádající OFS VIP prostory.

•

VV JmKFS schválil místo konání finále Krajského poháru dospělých a st.žáků. Finále
se bude konat na fotbalovém stadionu v Drnovicích dne 1.6.2022. Příslušné kroky
s pořádajícím klubem zajistí JmKFS ve spolupráci s OFS Vyškov.

•

Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn podal informace z jednání VV FAČR a
Regionální komise FAČR. Dále informoval o schůzce se zástupci klubu FC Zbrojovka
Brno. V neposlední řadě podal informace o návrhu nového „Memoranda o spolupráci“
mezi JmK a JmKFS.

