
        
                           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 
                               

Zprávy z STK, KM (č. 15 – 23.11. 2022) 

1. Nařízení STK / KM – utkání nesehraná pro nezpůsobilý terén: 

- MOPD – č. 2022212C1A0308 – Roztoky – Sokol KD / ČL-U Beroun B – sobota – 18.3. 2023 – 10:30 hodin – Roztoky 

- OPstŽ – č. 2022212E1A0307 – Všeradice / Liteň – Drozdov / Tlustice – sobota – 25.3. 2023 – 10:30 hodin – Všeradice 

 

2. Výběry OFS Beroun – dívky – WU11 a WU14: 
V pondělí 28. listopadu 2022 se uskuteční od 17:00 hodin v Žebráku (UMT) trénink dívek WU11 a WU14. 

Trénink bude součástí nominace WU14 na turnaj pořádaný Středočeským fotbalovým svazem, který bude 

v nafukovací hale – Praha – Strahov dne 4. prosince 2022. 

Na trénink jsou zvaná všechna děvčata. Potvrzení o účasti na tréninku, prosíme, do této skupiny. 

Na trénink si děvčata vezmou vhodné tréninkové oblečení, kopačky, pití, vlastní míč. 

 

3. TERMÍNOVÁ LISTINA – OFS Beroun – JARO 2023: 
– k dispozici na webu OFS Beroun a Úřední desce (portál FAČR) – viz odkaz: http://ofsberoun.cz/files/docu/TL-jaro-2023.pdf 
 

4. Předání do DK: 

   VYSOKÝ ÚJEZD – viz ZoU – III. – č. 2022212A2A1301 – Osek – Vysoký Újezd (17.11. 2022) 

– STK předkládá návrh DK OFS Beroun dle § 7/odst. 1 písm. d) SŘ FAČR k projednání přečinu nedostavení se 

k utkání družstva mužů VYSOKÝ ÚJEZD s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání a pokuty. 

 

5. Halové turnaje mládeže – SH Králův Dvůr: 

OP – starší přípravka – neděle 15.1. 2023 (8:30 hodin)  – vítězové podzimních základních skupin 

Účastníci – Drozdov, Tlustice A, ČL-U Beroun A, Králův Dvůr A, Cembrit A 

OP – mladší přípravka – neděle 15.1. 2023 (13:30 hodin)  – vítězové podzimních základních skupin 

Účastníci – Drozdov, Cembrit A, Zdice A, ČL-U Beroun A, Chlumec / Hostomice, Chrustenice 

 

POZOR: červeně označené týmy potvrdit ÚČAST či NEÚČAST na e-mail info@ofsberoun.cz do 30.11. 2022 !!!. 

 

6. Přátelské zápasy / turnaje: 

– STK žádá kluby o důsledné a včasné hlášení přátelských utkání (turnajů) na všechny (!) tři uvedené e-maily: 

info@ofsberoun.cz, kaderablukas@seznam.cz a h.snajdr@seznam.cz 

HLÁŠENKA – přáteláky/turnaje – http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=druz   (formát PDF a WORD) 

(POZOR – pro vlastní kontrolu si vyžádejte zpětné potvrzení o přečtení/doručení vašeho e-mailu). 

Formulář pro hlášení přátelských utkání (turnajů) – formulář vyúčtování odměny rozhodčím a zápis o utkání – 

všechny tyto dokumenty jsou volně ke stažení na webu OFS. 

 

 
 

 

Poučení o odvolání: 
Proti rozhodnutí STK OFS je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u orgánu příslušného rozhodovat o odvolání 

podle § 21 Procesního řádu FAČR ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8 

Procesního řádu FAČR rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR. 
 

Vyřizuje: 

Petr Milfait – sekretář OFS 
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz 
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