OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN
Okružní 650, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz
IČ – 22880356, číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB)

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE – KOMISE MLÁDEŽE
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Zprávy z STK a KM (č. 1 – 7.3. 2018)
1. Soupisky:
- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat SOUPISKU
(zpracovávají pouze kluby, které mají "B" tým v soutěžích OFS Beroun):
SOUPISKU vytvořit pouze elektronicky v IS FAČR nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže !!!
Změny na soupiskách hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby povinny předložit při splnění ustanovení SŘ § 21
odst. 5. SOUPISKU nezasílejte v "papírové" podobě - na takové soupisky nebude brát STK / KM zřetel !!!
- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat kopii SOUPISKY
(zpracovávají pouze kluby, které mají "A" tým v krajských a vyšších soutěžích a "B" tým v soutěžích OFS Beroun):
Kopii SOUPISKY doručte na OFS (Okružní 650 Beroun – Hlinky) nejpozději do středy 21.3. 2018 !!!
Pozn: takovou SOUPISKU můžete zasílat rovněž v elektronické podobě (naskenovanou) na e-mail OFS
(info@ofsberoun.cz) nejpozději do středy 21.3. 2018 (do 15 hodin) !!!
2. Seznamy:
- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat SEZNAM
SEZNAMY HRÁČŮ vyhotovují kluby, které mají v jedné věkové kategorii (rovněž přípravky) a stejné výkonnostní
soutěži (!) dvě a více družstev (pro každé takové družstvo).
3. SDRUŽENÉ týmy:
Seznamy pro sdružený start družstva – viz čl. 11 RS pro sezónu 2017 / 2018 – na webu OFS.
Předložit: - dorost a starší žáci do 28.3. 2018, mladší žáci do 4.4. 2018
- KM bere na vědomí SEZNAM sdruženého týmu dorostu Chyňava / Hýskov.
4. Odhlášení ze soutěže:
LODĚNICE – starší přípravka – „A“ družstvo – KM bere na vědomí
Klub odhlásil své "A" družstvo zařazené do „jarních“ skupin OPstPŘ.
5. Předání do DK:
LODĚNICE – starší přípravka (viz bod č. 4)
6. PRASKOLESY:
- STK OFS Beroun odebírá 3 body klubu Praskolesy (IV. B - muži) na základě rozhodnutí Etické komise FAČR - č. j.
EK/25/2017-8 ze dne 19. prosince 2017 ve věci neuhrazení splatných dluhů stanovených sběrnou fakturou vystavenou
a doručenou ze strany FAČR.
7. Dohrávky (podzim 2017):
- III. – č. 2017212A2A1308 – Cerhovice B – Chaloupky – sobota – 17.3. 2018 – 15:00 hodin – Cerhovice
- OPD – č. 2017212C1A0604 – Komárov – Chyňava / Hýskov – sobota – 24.3. 2018 – 10:15 hodin – Komárov
8. Soutěže přípravek – losovací aktiv (7.3. 2018) – rozdělení do skupin / termíny turnajů / startovní čísla:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Skupina „G“ – (SF) – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin
1. Cembrit A (20.5. – 14:00), 2. Králův Dvůr A (12.5.), 3. Králův Dvůr B (8.5. – 15:00), 4. Sokol Králův Dvůr A
(14.4. - UMT), 5. Sokol Králův Dvůr B (27.5. – 14:00 - UMT), 6. Trubín / ČL-U Beroun (6.5.)
Skupina „H“ – (SF) – začátky turnajů v 10 hodin
1. Cerhovice (19.5.), 2. Hořovicko A (12.5.), 3. Hořovicko B (26.5.), 4. Komárov (5.5.), 5. Loděnice B (28.4.), 6.
Žebrák (22.4.)
Skupina „I“ – začátky turnajů v 10 hodin
1. Felbabka (15.4.), 2. Hostomice / Lochovice (13.5.), 3. Neumětely (6.5.), 4. Rpety (27.5.), 5. Všeradice A (29.4.),

6. Zdice A (20.5.)
Skupina „J“ – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin
1. Cembrit B (20.5.), 2. Chrustenice (22.4.), 3. Liteň (29.4.), 4. Nižbor (6.5.), 5. Zdice B (13.5. – 9:00)
Skupina „K“ – začátky turnajů v 10 hodin
1. Hýskov (27.5.), 2. Libomyšl (29.4.), 3. Újezd (3.6.), 4. Všeradice B (13.5.)
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Skupina „F“ – (SF) – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin
1. Cembrit (19.5.), 2. Chyňava (5.5.), 3. Králův Dvůr A (21.4. – 14:00), 4. Loděnice (14.4.), 5. Zdice (12.5. –
13:30)
Skupina „G“ – (SF) – začátky turnajů v 10 hodin
1. Broumy (28.4.), 2. Drozdov (19.5.), 3. Hořovicko (26.5.), 4. Hostomice / Lochovice (12.5.), 5. Neumětely (5.5.)
Skupina „H“ – začátky turnajů v 10 hodin
1. ČL-U Beroun (12.5.), 2. Hudlice (19.5.), 3. Chrustenice (21.4.), 4. Králův Dvůr B (14.4.), 5. Liteň (28.4.)
Skupina „I“ – začátky turnajů v 10 hodin
1. Felbabka (14.4.), 2. Chodouň (26.5.), 3. Komárov (21.4.), 4. Lochovice (19.5.), 5. Zaječov (12.5.)
9. OP - mladší žáci – POZOR - obsazování soutěží RO – JARO 2018:
Všechny (!) oddíly a kluby, které budou pro jarní část sezóny 2017 / 2018 v OP mladších žáků (obě skupiny)
pro domácí zápasy požadovat obsazení rozhodčími, zašlou tento požadavek na e-mail info@ofsberoun.cz
nejpozději do středy 28. března 2018 (do 14 hodin) !!!
10. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz
11. ROZLOSOVÁNÍ – jaro 2018:
viz internet – www.ofsberoun.cz (levé menu – SOUTĚŽE), případně viz odkaz:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254
12. POZOR – kontrola údajů klubu na webových stránkách OFS (www.ofsberoun.cz):
Žádáme všechny kluby, aby si zkontrolovaly své údaje (viz odkaz níže) na webových stránkách OFS (levé MENU –
KLUBY – detail klubu).
Případné (a také každé další) změny či doplnění oznamte IHNED na e-mail: info@ofsberoun.cz !!!
http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=kluby
13. POZOR – pokuty, poplatky – INFO pro kluby:
UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR (PO PŘIHLÁŠENÍ)
ŘÁDNĚ A PRAVIDELNĚ KONTROLOVALY, ZDA MAJÍ UHRAZENY VŠECHNY VYSTAVENÉ
FAKTURY !!!

Zprávy z DK
1. DK - důležité INFO:
- první zasedání Disciplinární komise OFS Beroun před zahájením jarní části sezóny proběhne ve čtvrtek 22. března
2018 od 16 hodin v zasedací místnosti OFS.

Vyřizuje / zapsal:
Petr Milfait – sekretář OFS Beroun

