
 

 

Program rozvoje OFS Benešov 2021 – 2025 
 

Okresní fotbalový svaz Benešov byl vyhlášen nejlepším OFS v České republice 

v roce 2018. Těší nás, že výsledky naší práce ocenili funkcionáři řady 

fotbalových svazů ze všech krajů v České republice. Takto nastavenou laťku 

chceme udržet i v následujícím volebním období. 

 

„OFS Benešov - ochránce výkonnostního fotbalu od nejnižší úrovně“ 

 

Rozvoj mládeže OFS Benešov  

 Náborová kampaň v lokalitách za účasti trenérů GTM – školičky, školy  

 Rozšíření sponzorských a partnerských aktivit v oblasti podpory mládeže 

 Trenérský projekt „Mámo, táto, jsem fotbalista“ 

 Zavedení kampaně „Táta – první trenér“ 

 Projekt „Holky, pojďte hrát fotbal“ 

 Založení dívčího výběru OFS 

 Příprava rozvojové soutěže mládeže ve Středočeském kraji „Liga okresů“ 

 

Administrativa, komunikace 

 Aktivní využití moderních sociálních sítí 

 Přímý kontakt s kluby při rozvoji okresního fotbalu 

 „Fotbalista roku OFS“ v jednotlivých kategoriích 

 Podpora a pomoc klubům v dotačních programech 

 Zajištění přímého proškolení v oddílech při zavedení „IS2“ ( informační 

systém FAČR )  

 Zřízení nadačního fondu OFS, charitativní činnost 

 

Odborné komise 

Obsazení odborných komisí dle návrhů klubů 

 

 Sportovně technická komise – pod vedením Heleny Novotné 

 Komise mládeže – pod vedením Luďka Matouška 

 Komise rozhodčích – pod vedením Jakuba Šimáčka 

 Disciplinární komise – pod vedením Miloše Kauckého 



 

 

Sportovně technická komise 

 Změna formátu poháru OFS 

 Turnajový způsob mládežnických soutěží OFS 

 Restart soutěží žáků - 11 hráčů 

 Zahájení projektu „Zimní pohár mládeže“ 

 Založení projektu „Veteránská liga“ 

 

Novotná Helena 

Dlouholetá funkcionářka ČUS, v současné době opětovně zvolena jako 

předsedkyně ČUS na okrese Benešov. Již několikáté volební období působí 

ve VV OFS Benešov, podílí se na řízení soutěží OFS, členka klubu SK 

Bystřice. 

 

 

Komise mládeže 

 Zaštítění nových projektů OFS 

 Zajištění reprezentací okresních výběrů, spolupráce s okresy v rámci kraje 

 Pokračování úspěšného projektu „Brankářská akademie SKFS“ 

 Ukázkové tréninky profesionálních trenérů mládeže 

 

 

Matoušek Luděk 

Dlouholetý mládežnický trenér Licence ",A", trenérsky prošel kluby jak SK 

Benešov tak FC SB Vlašim. V současné době vykonává pozici šéftrenéra 

mládeže v klubu FC SB Vlašim. Jeho rukama prošlo mnoho hráčů, kteří se 

dnes pohybují nejen po celém okrese Benešov, ve Středočeském kraji, ale 

i ve vyšších soutěžích. 

 

 

 



 

 

Komise rozhodčích 

 Zapojení studentů SŠ do projektu „Chci pískat“ ve spolupráci s AŠSK 

 Vzdělávání rozhodčích instruktory rozhodčích FAČR 

 Využití videosekvencí RAP UEFA a regionálních soutěží 

 Zajištění materiálního vybavení nových rozhodčích 

 

Šimáček Jakub 

Dlouholetý rozhodčí, který prošel od nejnižších pater okresu až po 

profesionální soutěže v ČR. Člen klubu Jawa Pecerady, významně 

podporuje rozvoj mládeže. Jeho heslo pro OFS volby je "táta první trenér" 

Cílem je ve spolupráci s ASŠK získat nové adepty pro řízení mládežnických 

utkání ze strany středoškoláků dle oblastního rozložení míst. 

 

Disciplinární komise 

 Informovanost funkcionářů o průběhu disciplinárního řízení  

 Zajištění transparentních postupů v disciplinárním řízení, sazebník pokut 

 Soutěž slušnosti 

 

Kaucký Miloš 

Dlouholetý funkcionář klubu Sokol Popovice. Jeho cílem je úprava 

disciplinárního řádu a nahrazení některých trestů i formou výchovnou tak, 

aby hráči měli možnost poznat i fotbal ze strany rozhodčích. Při závažném 

provinění proti rozhodčímu možnost náhrady trestu alternativní formou, 

například řízením utkání mládeže. Jeho heslo pro volbu "alternativní tresty 

jsou trendem moderní společnosti, proč je nevyužít ve fotbale." 

 

Věříme, že tento program budoucího rozvoje fotbalového okresu vás oslovil. Prokázali 

jsme, že fotbal dělat umíme a chceme jej s vámi dělat i nadále.  

Děkujeme za podporu! 

Matěj Voráček a Miroslav Garaja 


