
   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 

 
Zprávy z STK a KM (č. 3 – 2.9. 2015) 

1. Schválené výsledky: 

– viz internet: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254 

 

2. Schválené dohody: 

- utkání OP – č. 2015212A1A0502 – Osek – ČL-U Beroun B – čtvrtek – 17.9. 2015 – 17:30 – Osek 

- utkání III. A – č. 2015212A1A0502 – Karlštejn – Mořina – sobota – 26.9. 2015 – 10:15 – Karlštejn 

- utkání OPD – č. 2015212C1A0304 – Neumětely – Drozdov – sobota – 5.9. 2015 – 10:15 – Neumětely 

 

3. Soupisky: 

- STK bere na vědomí soupisky družstev: 

ČL-U Beroun 

- STK žádá o zaslání kopií soupisek svých "A" družstev: 

Hýskov. 

 

4. Lochovice: 
 - KM bere na vědomí odhlášení družstva mladších žáků ze soutěže (OPmlŽB) 

KM schválila zařazení týmu Hořovicko B (č. 1 – hřiště Bzová) namísto odstoupivšího družstva Lochovic. 

 

5. Drozdov / Cerhovice: 
 - KM bere na vědomí odhlášení družstva starších žáků ze soutěže (OPstŽ) 

Pozn.: č.7 tak zůstává volné - družstva mají volno 
 

6. Pokuty – viz RMS 2015 / 2016 – Sazebník pokut (SP): 

Srbsko – 1.000,- Kč – SP22 (nedelegování AR v utkání III. A) 

Lochovice – 1.000,- Kč – SP2 (odhlášení družstva ml. žáků před zahájením soutěže) 

Drozdov – 1.000,- Kč – SP2 (odhlášení družstva st. žáků před zahájením soutěže) 

 

7. Pravidla fotbalu – info pro kluby: 

Nová PRAVIDLA FOTBALU – možno vyzvednout na sekretariátu OFS v Berouně každou středu (16-18 hodin) – 

cena 130,- Kč. 

 

8. Soutěže přípravek - INFO: 

- Zápis o turnaji provádět vždy v papírové formě (viz loňská sezóna) – ke stažení na www.ofsberoun.cz – levé MENU 

– DOKUMENTY – Zápisy. (POZOR: doručit nejpozději do středy do 15:00 hodin na OFS)! 

V sobotu 5.9. 2015 na turnaji ml. přípravky pořádaném ČL-U Beroun (UMT – Máchovna) bude vyzkoušen Zápis 

z turnaje v elektronické podobě (nový systém FAČR). 

Sledujte web OFS Beroun, kde se po tomto turnaji objeví další informace. 

 

9. Oficiální názvy klubů: 

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

 

10. Členské karty – FAČR – dodatky: 

Z FAČR dorazily další dodatky členských karet. Karty byly předány zástupcům klubů na losovacím aktivu přípravek 

(19.8. 2015), Zástupci ostatních klubů si členské karty FAČR pro své členy mohou vyzvednout vždy ve středu od 16 

do 18 hodin na OFS, příp. po dohodě se sekretářem OFS (mobil: 737 318 428). (Jedná se o tyto kluby: Chaloupky, 

Mořina, Mořinka, Stašov, Tlustice, Zdice). 

 

11. Pokuty, poplatky - INFO pro kluby: 

Veškeré pokuty, poplatky atd. udělené jednotlivými komisemi OFS Beroun budou po zprovoznění příslušných 

„složek“ elektronického systému FAČR započítány klubům od začátku nové sezóny zpětně ! 
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