
   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 

 
Zprávy z STK, KM, KR (č. 18 – 30.8. 2017) 

1. STARTOVNÉ pro sezónu 2017 / 2018 – OFS Beroun: 

Startovné pro nadcházející sezónu bylo jednotlivým klubům zaúčtováno prostřednictvím IS FAČR (sběrná faktura) !!! 

 

2. RS (Rozpis soutěží) 2017 / 2018: 

- viz www.ofsberoun.cz nebo ÚŘEDNÍ DESKA 

 

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

 – viz SŘ FAČR § 8 / bod 4. 

 

4. PŘÁTELSKÉ ZÁPASY - UPOZORNĚNÍ pro oddíly a rozhodčí: 

Důrazně upozorňujeme kluby a rozhodčí, kteří dosud nedodali Zápisy z přátelských utkání na OFS, aby tak učinili 

nejpozději do 6.9. 2017 (15:00 hodin) pod udělením pokuty dle RS !!! 

 

5. Schválené dohody: 
- OPstŽ – č. 2017212E1A0201 – Drozdov – Chyňava – čtvrtek – 28.9. 2017 – 14:00 hodin – hř. Drozdov 

- OPstŽ – č. 2017212E1A0204 – Žebrák – Králův Dvůr – neděle – 3.9. 2017 – 14:30 hodin – hř. Žebrák 

 

6. Pokuty – viz RMS 2016 / 2017 – Sazebník pokut – kluby (SPK): 

Osek – 100,- Kč – SPK8 (opožděné zaslání SEZNAMU sdruženého družstva st. žáků) 

 

7. Soupisky: 
- 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 (Okružní 650 Beroun – Hlinky) nejpozději do úterý 5.9. 

2017 !!! 

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

(info@ofsberoun.cz) nejpozději do středy 6.9. 2017 (do 15 hodin) !!! 

 

- STK bere na vědomí soupisky družstev: 

dospělí: Cerhovice, Hostomice, Komárov, Loděnice 

mládež: Loděnice (stŽ) 

- STK žádá o zaslání kopií soupisek "A" družstev těchto týmů: 

mládež: ČL-U Beroun (mlŽ) 

 

8. Mládež - ZMĚNY: 
- OPstŽ – soutěž doplněna o družstvo: DROZDOV (NE – 11:30 hodin) – družstvo má číslo 8 

- OPstŽ – družstvo: BROUMY – změna na BROUMY / SVATÁ (předz. A – hř. Broumy) 

- OPmlŽA – družstvo: SVATÁ – změna na SVATÁ / BROUMY (hř. Svatá) 

- OPmlŽB – družstvo: DROZDOV – změna na CERHOVICE / DROZDOV (hř. Cerhovice) 

 

9. 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). 

- KM bere na vědomí SEZNAM družstev: 

mládež: Chyňava / Hýskov (D), Zdice / Chodouň (D); Broumy / Svatá (stŽ); Cerhovice / Drozdov (mlŽ), Svatá / 

Broumy (mlŽ) 

- KM žádá o zaslání SEZNAMŮ družstev těchto týmů: 

mládež: Osek / Komárov (stŽ), Komárov / Osek (mlŽ), Žebrák „A“ a Žebrák „B“ (mlŽ) 
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Seznamy pro sdružený start družstva  –  viz čl. 11 RS pro sezónu 2017 / 2018 – na webu OFS. 
Předložit:  - mladší žáci do 6.9. 2017 

 

10. Odhlášení ze soutěže: 

ZDICE – mladší přípravka – „B“ družstvo – KM bere na vědomí 

 

11. Předání do DK: 

ZDICE – ml. přípravka (viz bod č. 8) 

 

12. PROTEST - Chrustenice: 

- předáno do KR 

 

13. SRBSKO: 

- odstranění nedostatků uvedených v ZoU – STK nařizuje klubu zprovoznění sprch do příštího zápasu – 10.9. 2017 

 

14. TURNAJE PŘÍPRAVEK – OFS Beroun  – termíny (+ ZMĚNY): 

OP – starší přípravka 
Skupina A (začátky turnajů v 10 hodin): 

Komárov (17.9.), Felbabka (1.10.), Cerhovice (8.10.), Všeradice A (15.10.), Libomyšl (22.10.). 

Skupina B (začátky turnajů v 10 hodin): 

Neumětely (17.9.), Hořovicko A (24.9.), Rpety (1.10.), Žebrák (15.10.), Újezd (22.10.). 

Skupina C (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Zdice A (23.9. – 14:00), Hořovicko B (1.10.), Loděnice B (8.10.), Hostomice / Lochovice (15.10.), Všeradice B 

(29.10.). 

Skupina D (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Sokol Kr. Dvůr B (9.9. – 14:00 – LOKO Beroun), Nižbor (24.9.), Liteň (8.10.), Cembrit A (15.10. – 14:00). 

Skupina E (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Sokol Kr. Dvůr A (9.9. – LOKO Beroun), Zdice B (23.9.), Králův Dvůr B (1.10. – 14:00), Hýskov (7.10.), Cembrit B 

(15.10.). 

Skupina F (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Králův Dvůr A (10.9. – 14:00), Chrustenice (17.9.), Loděnice A (24.9.), Trubín / ČL-U Beroun (8.10.). 

OP – mladší přípravka 
Skupina A (začátky turnajů v 10 hodin): 

Lochovice (9.9.), Drozdov (16.9.), Broumy (23.9.), Felbabka (30.9.). 

Skupina B (začátky turnajů v 10 hodin): 

Neumětely (16.9.), Zaječov (23.9.), Komárov (30.9.), Hořovicko (7.10.)  

Skupina C (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Hostomice / Lochovice (???), ČL-U Beroun (23.9. – UMT), Králův Dvůr B (7.10.), Cembrit (14.10.). 

Skupina D (začátky turnajů v 10 hodin): 

Loděnice (23.9.), Liteň (7.10.), Chrustenice (14.10.), Králův Dvůr A (21.10.). 

Skupina E (pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin): 

Zdice A (10.9.), Chodouň (17.9. – 13:00), Hudlice (23.9.), Chyňava (7.10.). 

 

Pozn.: 

případné další změny či upřesnění budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek OFS a ÚŘEDNÍ DESKY. 

 

Turnaje přípravek (jednotlivé turnajové zápasy) se již budou „vkládat“ přímo do IS FAČR – podrobný návod bude 

zaslán do oddílů / klubů spolu s dalšími informacemi e-mailem v příštích dnech. S novým systémem již byli seznámeni 

na losovacím aktivu st. a ml. přípravek (středa 23.8. 2017) zástupci zúčastněných  klubů. 

 

15. ZMĚNA složení skupin OP ml. přípravek: 

– po odhlášení „B“ týmu Zdic je družstvo Hostomice / Lochovice přeřazeno ze skupiny „B“ do skupiny „C“ 

 

16. Nová trenérská on-line licence - GRASSROOTS LEADER – viz odkaz: 

https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog 

POZOR: POVINNOST od 1.7. 2017 – viz odkaz: 

https://mujfotbal.fotbal.cz/byla-spustena-nova-trenerska-online-licence-grassroots-leader/a5233 

 

https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog


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

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

do soutěží na webu 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 

 

18. UPOZORNĚNÍ pro oddíly: 

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

 

19. Finanční podpora FAČR pro rok 2017 
- NÁVOD a postup po přihlášení v IS FAČR (informační systém) – věnujte dostatečnou pozornost !!! 

 

20. Důležité INFO – OBJÍŽĎKA: 

Tetín: 

Vzhledem k uzavření mostu v Berouně Na Zavadilce SK Tetín upozorňuje, že příjezd do obce od Berouna je pouze 

objížďkou přes Králův Dvůr a Bítov. O ukončení uzávěrky budeme informovat. 

 

21. Oficiální názvy klubů: 

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

 

22. 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 !!!  

 

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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