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
KOMISE ROZHODČÍCH – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Zprávy z STK, KM, DK, KR (č. 6 – 23.6. 2021)
Zprávy z STK / KM
1. STK / KM bere na vědomí:
– hlášenky přátelských zápasů a turnajů (Libomyšl – 10.7. – malá kopaná – 8:15; Osov – 5.7. – staré gardy – 13:00)
2. Termínová listina – podzim 2021:
– viz web OFS – levé menu (DOKUMENTY – ROZPISY) – odkaz: http://ofsberoun.cz/files/docu/TLpodzim%202021.pdf + úřední deska / portál FAČR.
3. Losovací aktiv – 2021 / 2022:
– aktiv proběhne 30. 7. 2021 od 18:00 hodin (KD Tmaň)
Pozn.: startovné pro nadcházející sezónu se bude hradit prostřednictvím IS FAČR (sběrná faktura) !!!
Účast zástupců oddílů povinná !!!
4. Losovací aktiv přípravek – podzim 2021 – OFS Beroun:
- termín a místo konání budou upřesněny v příštích dnech
5. Přátelské zápasy / turnaje:
– STK bere na vědomí přátelská utkání vč. hlášených změn – viz. webové stránky OFS Beroun
– 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 (POZOR – pro vlastní kontrolu si vyžádejte
zpětné potvrzení o přečtení/doručení vašeho e-mailu).
Do klubů byl zároveň zaslán formulář pro hlášení přátelských utkání (turnajů), formulář vyúčtování odměny
rozhodčím a zápis o utkání (všechny tyto dokumenty jsou volně ke stažení na webu OFS).
Po komunikaci s vedením FAČR dává STK na vědomí, že náklady na rozhodčí v přátelských utkáních budou
proplaceny OFS Beroun. Žádáme kluby, aby nejpozději do třech dnů po odehrání utkání odeslaly zápisy o utkání a
vyúčtování odměny rozhodčího na e-maily info@ofsberoun.cz a kaderablukas@seznam.cz. Následně domácí klub
vystaví k 30.6. 2021 jednu fakturu za všechna řádně nahlášená, obsazená a odehraná utkání (se splatností 14 dnů),
poté OFS faktury proplatí klubům.
Všechna hlášená/schválená přátelská utkání zveřejní STK / KM na webu OFS Beroun.
6. LOS - Pohár FAČR – OFS Beroun – 1. okresní kolo – 14. srpna 2021 – 17:00 hodin:
HOSTOMICE – volno, SVATÁ – ZADNÍ TŘEBAŇ, LIBOMYŠL – CHYŇAVA, BROUMY – VŠERADICE,
HUDLICE – DROZDOV, TETÍN – ŽEBRÁK, NEUMĚTELY – TRUBÍN, ZAJEČOV – volno.
Domácí oddíly si případně určí hrací den a neprodleně sdělí STK !!!
Losování druhého pohárového kola proběhne po odehrání kola prvního.
7. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz

8. Kontrola údajů klubu na webových stránkách OFS (www.ofsberoun.cz):
Žádáme všechny kluby, aby si zkontrolovaly své údaje (viz odkaz níže) na webových stránkách 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
9. FOTOGRAFIE – IS FAČR – KONTROLA
UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR U VŠECH SVÝCH
HRÁČŮ (ZEJMÉNA MLÁDEŽ) ZKONTROLOVALY, ZDA FOTOGRAFIE ODPOVÍDAJÍ VĚKU HRÁČE
A PŘÍPADNĚ NAHRÁLY DO IS FAČR NOVÉ FOTOGRAFIE !!!
10. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
- viz § 37 (Soutěžní řád FAČR)
11. UPOZORNĚNÍ pro oddíly:
SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz

Zprávy z DK
UKONČENÍ TRESTŮ:
– viz Zápis DK č. 1 – web OFS – levé menu (ZPRÁVY OFS – DK) – odkaz: http://ofsberoun.cz/files/docu/DKZ%C3%A1pis-17.6.%202021.pdf + úřední deska / portál FAČR.

Zprávy z KR
1. LETNÍ SEMINÁŘE ROZHODČÍCH:
Seminář rozhodčích + delegátů OFS Beroun
- neděle - 25. července 2021 - (09:00 hodin) - RESTAURACE U VRBŮ - Stašov
Náhradní seminář rozhodčích + delegátů OFS Beroun
- středa - 4. srpna 2021 - (18:00 hodin) - OFS BEROUN (V Hlinkách 650 / 25)
ÚČAST RO POVINNÁ !!!
2. Nábor nových rozhodčích:
– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH.
Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz
3. Důležité INFO:

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

Vyřizuje / zapsal:
Petr Milfait – sekretář OFS Beroun

