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. 14 – 13.6. 2018)
1. Schválené výsledky:
– viz internet: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254
2. PŘIHLÁŠKY do soutěží pro sezónu 2018 - 2019:
Přihlášky je nutné doručit řádně a čitelně (!) vyplněné (HŮLKOVÝM PÍSMEM) do úterý 19.6. 2018 (do 14:00
hodin) včetně na OFS v Berouně !!! Tiskopis je možné stáhnout na webových stránkách OFS Beroun (ve formátu
Excel a PDF, levé MENU – DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY).
Při odeslání poštou pak nejpozději v pondělí 18.6. 2018 (rozhoduje podací pošt. razítko) !!!
POZOR: kluby, které budou mít v mládežnických kategoriích tzv. „sdružená“ družstva, předloží spolu s vyznačením
tohoto faktu v samotné PŘIHLÁŠCE také SMLOUVU o sdruženém družstvu (ve formátu Word a PDF, levé MENU
– DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY). Kluby, které budou mít v jedné mládežnické kategorii dvě a více družstev,
vyhotoví pro tuto kategorii soupisku (soupisky).
POZOR: za každé družstvo dospělých se hradí startovné – OP (2.500,- Kč), III. a IV. třída (2.000,- Kč).
Startovné se bude hradit prostřednictvím sběrné faktury (klubového podúčtu) v IS FAČR !!!
3. PŘIHLÁŠKY - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR):
POZOR - spolu s přihláškou do soutěží je nutné odevzdat také sekretářem podepsaný dokument (GDPR) !!!
Tento dokument je ke stažení na webových stránkách OFS (ve formátu WORD a PDF, levé MENU –
DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY) – viz odkaz: http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=dpri
Pozn: při případné (a také každé další) nahlášené změně sekretáře v průběhu soutěží bude od nového sekretáře klubu
tento dokument rovněž vyžadován !!!
4. Nařízené zápasy – STK:
- OP – č. 2017212A1A2604 – Broumy – Osek – sobota – 16.6. 2018 – 17:00 hodin – Broumy
- III. – č. 2017212A2A2601 – Žebrák – Cembrit – sobota – 16.6. 2018 – 10:15 hodin – Žebrák
- III. – č. 2017212A2A2607 – Všeradice – Zaječov – sobota – 16.6. 2018 – 10:15 hodin – Všeradice
- IV. B – č. 2017212A3B2602 – Podluhy – Drozdov B – sobota – 16.6. 2018 – 13:30 hodin – Podluhy
Dle § 49 odst. 3 SŘ FAČR stanovuje se zákaz čerpání čekací doby, a to v soutěžních utkáních, které v zájmu
regulérnosti průběhu soutěže jsou nařízeny sehrát ve shodném úředně stanoveném začátku utkání !!!
5. Schválené dohody – viz IS FAČR:
- OP – č. 2017212A1A2603 – Hořovicko B – Tlustice – pátek – 15.6. 2018 – 18:00 hodin – Hořovice
- IV. A – č. 2017212A3A2603 – Liteň – Zadní Třebaň – sobota – 16.6. 2018 – 14:00 hodin – Liteň
- IV. B – č. 2017212A3B2603 – Běštín – Tlustice B – sobota – 16.6. 2018 – 10:15 hodin – Běštín
6. Soupisky / Seznamy – kontrola:
- kontrola soupisky v utkání OP č. 2017212A1A2502 (ČL-U Beroun B – Karlštejn) – bez závad
- kontrola seznamu v utkání OPmlŽ č. 2017212F2F0201 (ČL-U Beroun B – Žebrák A) – bez závad
7. OP – mladší žáci – finálová část:
- o 1.-2. místo (vítězové základních skupin A a B):
4.6. – Žebrák A – ČL-U Beroun B (1:4); 8.6. – ČL-U Beroun B – Žebrák A (1:2)

8. Pokuty:
Loděnice – 100,- Kč – SPK9 (nepředložení soupisky družstva v utkání OPstŽ č. 2017212E1A2103 – viz IS FAČR)
9. Předání do PÚ
- M. Franc (RO) – v souvislosti s utkáním OPstŽ - č. 2017212E1A2102 (Osek/Komárov – Nižbor)

10. Předvolání k projednání na STK / KM (OPstŽ - č. 2017212E1A2102) :
- M. Franc (RO), Filip Filip (VD – Nižbor, ID 74050111 ), Doležal David (VD – Osek, ID 80040006), Motl Jan
(hráč – Osek, ID 07020227) + stat. zástupce oddílu (Osek).
Výše uvedení se dostaví na jednání STK / KM dne 20.6. 2018 v 16:30 hodin (OFS Beroun, Okružní 650)
11. Schválené turnaje:
- Chyňava – sobota / neděle – 23. a 24. 6. 2018 – 15:00 hodin – (Memoriál J. a P. Husákových) – hř. Chyňava
12. Sezóna 2018 – 2019:
- OFS Beroun - začátek mistrovských soutěží 2018 / 2019 – víkend 18.-19.8. 2018 (13. kolem)
13. Výběry OFS Beroun U-12:
MOS - Republikové finále (14. – 15.6. 2018 – Praha) – hřiště FK Motorlet Praha, Butovická 35
Nominace - Malec Matyáš, Čapek Josef, Štochl Sebastian (všichni Drozdov), Šmíd Jan, David Ondřej, Krtek
Filip, Svoboda Jan, Müller Matěj (všichni ČL-U Beroun), Juhás Matěj (FK Králův Dvůr), Budil
Petr (Hostomice), Křivánek Tomáš, Průša Vít, Krejčí Martin (všichni Cerhovice), Vitner Šimon (Všeradice).
Náhradník - Polišenský Vojtěch (FK Králův Dvůr) - může být nominován telefonicky.
Sraz ve 13:30 hodin na hřišti Motorletu Praha. Začátek prvního utkání je ve 14:25 hodin.
V případě nemoci, zranění apod. je hráč nebo klub povinen ihned se omluvit p. Cibulkovi (tel.: 733 385 317) !!!
Všichni nominovaní hráči na TURNAJ si vezmou: kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), kopačky, chrániče, brankáři
rukavice. Tato nominace slouží jako omluvenka pro školu – originál omluvenky obdrží hráči po turnaji.
Zveme trenéry a rodiče podpořit hráče při turnaji !!!
14. UPOZORNĚNÍ pro oddíly:
SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU (!) a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz
15. LISTINA HRÁČŮ:
Vzhledem k tomu, že praxe ukázala (např. při výpadku el. proudu a nutnosti ručního vypsání Zápisu o utkání
či nedostavení se delegovaného RO atd.), upozorňujeme kluby na nutnost mít před utkáním k dispozici
tzv. LISTINU HRÁČŮ (ke stažení po přihlášení v IS FAČR) – viz § 58 (Soutěžní řád FAČR).
16. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
- viz § 37 (Soutěžní řád FAČR)
17. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz
18. INFO pro kluby:
Losovací aktiv SKFS – 12.7. 2018 – Praha; (losovací aktiv OFS Beroun pravděpodobně 20.7. nebo 21.7. 2018)
19. Trenéři – licence „C“ - školení:
- viz odkaz: http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=druz
20. 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. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE – DŮLEŽITÉ INFO:
POZOR: tresty hráčů zůstávají v platnosti dle jednotlivých ROZHODNUTÍ DK OFS Beroun (viz úřední
deska) !!! Není tedy rozhodující, zda systém hráče umožní či neumožní vložit do Zápisu o utkání !!!
NEOPRÁVNĚNÝ START HRÁČE – v souladu s DŘ FAČR § 69 / 1e a SŘ FAČR § 35 / h

ŽÁDOST vyloučeného hráče po druhé žluté kartě – tzv. „vykoupení z trestu“– formulář ke stažení na webu OFS
Beroun – viz odkaz: http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=dzad

Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí STK / KM se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu FAČR do 7 dnů
ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Beroun.
Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Vyřizuje / zapsal:
Petr Milfait – sekretář OFS Beroun

