
   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 
                            KOMISE ROZHODČÍCH – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE  

 
Zprávy z STK, KM, KR, DK (č. 18 – 14.8. 2019) 

Zprávy z STK / KM 

 

1. RS (Rozpis soutěží) 2019 / 2020: 

- viz www.ofsberoun.cz nebo ÚŘEDNÍ DESKA 

 

2. DŮLEŽITÉ – ZMĚNA TERMÍNU UTKÁNÍ (dohody v průběhu soutěže): 

 – viz SŘ FAČR § 8 / bod 4. 

Zpracovávají se elektronicky v IS FAČR (POZOR: s výjimkou kategorie přípravek) !!! 

 

3. Schválené dohody – viz IS FAČR: 
- OP – č. 2019212A1A0202 – Březová – Cembrit – neděle – 1.9. 2019 – 10:15 hodin – Cembrit (změna poř.) 

- III. – č. 2019212A2A1305 – Komárov B – Hostomice – neděle – 18.8. 2019 – 14:00 hodin – Komárov 

- OPmlŽA – č. 2019212F1A0201 – Chrustenice / Hýskov – Loděnice – pátek – 30.8. 2019 – 17:30 hodin – Loděnice 

- OPmlŽA – č. 2019212F1A0203 – Liteň – Tetín – pondělí – 2.9. 2019 – 17:30 hodin – Liteň 

- OPmlŽB – č. 2019212F1B0204 – Komárov – Hostomice / Lochovice – pondělí – 2.9. 2019 – 17:30 hodin – Komárov 

 

4. Soupisky a seznamy hráčů: 

- viz RS 2019 / 2020 – článek 9  

 

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 !!! 

- SCHVÁLENÉ SOUPISKY: 

dospělí: Drozdov, Chyňava, Osek, Tetín, Újezd, Zaječov. 

Výzva k předložení soupisky týmu – dospělí:  Žebrák 

 

- 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 (ve všech kategoriích) doručte na OFS !!! 

Pozn: takovou SOUPISKU můžete zasílat rovněž v elektronické podobě (naskenovanou) na e-mail OFS 

(info@ofsberoun.cz) !!! 

- STK / KM bere na vědomí SOUPISKY družstev: 

dospělí: Hořovicko, Loděnice  

Výzva k předložení kopií soupisek „A“ týmů – dospělí:  Cerhovice, ČL-U Beroun, Komárov, Tlustice, Zdice 

Výzva k předložení kopií soupisek „A“ týmů – mládež:  Hořovicko (mlŽ) 

 

SEZNAMY: 

- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat SEZNAM 

SEZNAMY HRÁČŮ vyhotovují kluby, které mají v jedné věkové kategorii (rovněž přípravky), stejné výkonnostní 

soutěži a stejné skupině (!) dvě a více družstev (pro každé takové družstvo). 
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Výzva KM k předložení SEZNAMŮ týmů – mládež:  Všeradice A, Všeradice B (OPmlŽ) 
Pozn.:  

OPmlPŘ a OPstPŘ na základě rozdělení týmů do skupin – viz samostatný losovací aktiv této kategorie – středa 21.8. 2019 
 

5. SDRUŽENÉ týmy: 

- viz RS 2019 / 2020 – článek 11  

 

SEZNAMY - sdružené týmy: 

Předložit:  - starší žáci, mladší žáci a přípravky do 28.8. 2019. 

Výzva k předložení SEZNAMŮ sdružených týmů – mládež: 

starší žáci: Komárov / Osek, Nižbor / Chyňava, Rpety / Felbabka 

mladší žáci: Drozdov / Cerhovice, Felbabka / Rpety, Hostomice / Lochovice, Chrustenice / Hýskov 
Pozn.:  

OPmlPŘ a OPstPŘ na základě samostatného losovacího aktivu této kategorie – středa 21.8. 2019 

 

6. PRAVIDLA FOTBALU: 
viz odkaz: https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/p144 

 

7. Platba volných přestupů (1.-20.6. 2019): 

V IS jsou dostupné platební doklady pro úhradu plateb za přestupy bez souhlasu mateřských klubů v rámci 

přestupního období od 1. do 20. 6. (tzv. období pro volný pohyb hráčů). 

Doklady najdete: FAKTURACE → Platební příkazy. 

Všechny potřebné informace jsou dostupné na tomto odkazu včetně metodického pokynu, který se nemění a je stejný 

jako v loňském roce: https://facr.fotbal.cz/uhrada-volnych-prestupu-zahajena/a10801 

8. ROZLOSOVÁNÍ – podzim 2019 – DALŠÍ ZMĚNY: 

- z rozhodnutí STK / KM a na základě § 8, odst. 4 se sehrají níže uvedená utkání v jiném datu a čase: 

 

  OPmlŽA 
  3. kolo – sobota – 7.9. 2019 – 10:00 hodin – Sokol Králův Dvůr – Nižbor (Tyrš. st. – Beroun) 

  6. kolo – sobota – 28.9. 2019 – 10:00 hodin – Sokol Králův Dvůr – Tetín (Tyrš. st. – Beroun) 

  8. kolo – sobota – 12.10. 2019 – 10:00 hodin – Sokol Králův Dvůr – Loděnice (Tyrš. st. – Beroun) 

  1. kolo – sobota – 26.10. 2019 – 10:00 hodin – Sokol Králův Dvůr – Liteň (Tyrš. st. – Beroun) 

 

9. UPOZORNĚNÍ pro oddíly: 

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

 

10. SAMOSTATNÝ LOSOVACÍ AKTIV PŘÍPRAVEK – podzim 2019 – OFS Beroun: 

- středa – 21. srpna 2019  –  OFS Beroun (V Hlinkách 650 / 25, Beroun) 

– 16:30 hodin - OPmlPŘ, 17:00 hodin - OPstPŘ 

Účast zástupců zúčastněných klubů povinná !!! 

 

11. ADRESÁŘ KLUBŮ (www.ofsberoun.cz): 

Aktualizovaný ADRESÁŘ sekretářů jednotlivých fotbalových klubů a oddílů na základě došlých PŘIHLÁŠEK 

do soutěží (2019 / 2020) na webu OFS – levé MENU – KLUBY – detail klubu 

Případné (a také každé další) změny či doplnění oznamte IHNED na e-mail: info@ofsberoun.cz !!! 

 

12. Oficiální názvy klubů: 

Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz 

 

13 . POZOR – pokuty, poplatky – INFO pro kluby: 

 

UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR (PO PŘIHLÁŠENÍ) 

PRAVIDELNĚ KONTROLOVALY, ZDA MAJÍ UHRAZENY VŠECHNY VYSTAVENÉ FAKTURY !!!  

 

 

 

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/p144
https://facr.fotbal.cz/uhrada-volnych-prestupu-zahajena/a10801
http://www.ofsberoun.cz/
mailto:info@ofsberoun.cz
http://www.ofsberoun.cz/


Zprávy z DK 

 

1. ROZHODNUTÍ DK: 

POZOR: tresty hráčů zůstávají v platnosti dle jednotlivých ROZHODNUTÍ DK OFS Beroun (viz úřední deska) !!! 

Není tedy rozhodující, zda systém (IS FAČR) 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 
 

2. UPOZORNĚNÍ: 

- příští zasedání DK OFS Beroun – čtvrtek 15. srpna 2019 (od 16 hodin) 
 

Zprávy z KR 

1. Sazebník RO – ZMĚNA: 

OP – AR – 440,- Kč 

III. a IV. třída – AR – 355,- Kč 

Pohár – okr. kolo – HR – 355,- Kč, AR – 264,- Kč 

2. Důležité INFO: 

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

3. Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH. 

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

4. Pravidlové změny: 

- byly RO zaslány e-mailem (J. Gall). 

 

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 
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