
       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)  

                      SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE – KOMISE MLÁDEŽE 
                            KOMISE ROZHODČÍCH – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE  
 

Zprávy z STK, KM, KR (č. 1 – 4/ 2021) 

Zprávy z STK / KM 

1. INFO - COVID: 

Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci stále není zřejmé, zda bude možné pokračovat v soutěžích 

aktuálního soutěžního ročníku. Proto STK / KM rozhodly následovně: 
 

Protože dosud nebylo možné uskutečnit plánovaná utkání ve stanoveném termínu dle aktuální termínové 

listiny dohrávek podzimní části z důvodu platných opatření, budou tato kola v případě restartu odložena 

na jiné termíny. Případné rozhodnutí OFS o restartu soutěží bude vyhlášeno!  

 

ODLOŽENÁ UTKÁNÍ – náhradní termíny odložených utkání nesehraných v průběhu podzimní části 

budou řešeny na základě rozhodnutí STK až po určení termínu případného restartu soutěží. 

SOUPISKY - SEZNAMY – soupisky a seznamy vyplněné před začátkem podzimní části, 

které lze samozřejmě po oznámení klubem upravit, zůstávají v platnosti.  

 
2. Pohár – okresní kolo – semifinále (LOS): 

ČP12 – Trubín – Žebrák 

ČP13 – Tmaň – Zadní Třebaň 
Pozn.:  čísla zápasů neodpovídají označení v IS FAČR. 
Termíny semifinále a finále poháru budou řešeny STK až po určení termínu případného restartu soutěže!  

 
3. POZOR – schůzka zástupců klubů dorostenecké kategorie: 

STK / KM řešily v minulých dnech současnou situaci v kategorii dorostu. 

Další schůzka se zástupci klubů v této kategorii proběhne ve středu 12.5. od 18 hodin na OFS v Berouně. 
 

4. Přihlášky do soutěží – ročník 2021 / 2022: 

Přihlášky bude nutné podat do 14.6. 2021. 

Přihlášky budou zaslány do klubů ve druhé polovině měsíce května. 
 

5. VH SKFS: 

Valná hromada Středočeského fotbalového svazu proběhne ve čtvrtek 6.5. 2021 v Praze. 
 

6. UPOZORNĚNÍ pro oddíly: 

SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz 

 

Zprávy z KR 
Důležité INFO: 

Sledujte pravidelně webové stránky OFS Beroun, vč. Zprávy OFS / KR (zprávy komise rozhodčích) !!! 
Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH. 

Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz 

Vyřizuje / zapsal: 

Petr Milfait – sekretář OFS Beroun 
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