
  NÁZEV  klubu / oddílu

  ČÍSLO  klubu / oddílu

  DRUŽSTVO zakroužkujte HRACÍ DEN VÝKOP POZNÁMKA

  Dospělí  A ano - ne

  Dospělí  B ano - ne

  Dorost ano - ne

  Starší žáci ano - ne

  Mladší žáci (7+1) ano - ne pátek

ano - ne

  Starší přípravka (5+1) ano - ne

  Mladší přípravka (5+1) ano - ne středa

  Český pohár ano - ne středa úřední

  SEKRETÁŘ

  Příjmení   ID

  Jméno   tel. č. - mobil

  Doručovací  adresa   tel. č. - byt

  tel. č. - zam.

  PSČ e-mail   >>>

ZAČATEK SOUTĚŽÍ - OP a III. třídy zahájí 1. kolem v sobotu 23.8. 2014, ostatní soutěže dle přihlášených družstev!

ID sekretáře - vyplnit dle přiděleného ID od FAČR 

(Poznámka - ID lze najít na fotbal.cz v sekci členství FAČR, databáze členů)

V případě odstoupení uhradíme soupeřům  a OFS vzniklé náklady. 

Touto přihláškou přejímáme všechny povinnosti k řídícímu orgánu, jeho odborným komisím a k plnění všech nařízení a řádů.

………………………………………...

nebo doručte osobně na OFS Beroun do středy 25.6. 2014 (do 15:00 hodin)

Startovné se bude hradit na losovacím aktivu a je podmínkou k účasti v mistrovských soutěžích dospělých !!!

(uveďte přesný název klubu tak, jak je uvedeno na nových registračních průkazech FAČR)

HRACÍ DEN - sobota nebo neděle. Oddíly bez mládeže a s jedním družstvem dospělých nemohou hrát v sobotu úředně!

Do přihlášky uveďte (pokud není uvedeno):

Sekretář je ZODPOVĚDNOU osobou klubu/oddílu pro komunikaci s OFS, tzn. pro písemný a telefonní styk vč. e-mailové korespondence!

při nasazování přednost!

III. a IV. třídy, OPD, OPŽ - nasazení - systém soutěží určí STK a KM dle obdržených přihlášek! 

Smíšená družstva mládeže se mohou skládat pouze ze dvou oddílů!

STARTOVNÉ (pouze družstva dospělých) - OP = 1.500,- Kč, III. a IV. třídy = 1.000,- Kč 

POHÁR ČESKÉ POŠTY - týmy OP povinně, ostatní dobrovolně mimo "B" týmů! Termín 1. kola - sobota-neděle 16.-17. 8. 2014.

Pole e-mail MUSÍ být vyplněno! Pokud dojde během sezóny ke změně sekretáře klubu/oddílu, tuto skutečnost IHNED hlaste sekretáři OFS !!!

VÝKOP - dle SŘ nebo přímo hodinu výkopu (10:15 nebo -3 hod. před úředním výkopem), u žáků a dorostu napsat předzápas A

či B a pod. Oddíly s jedním družstvem dospělých a bez mládeže pouze SO/NE - 10:15 nebo NE dle SŘ, příp. SO - 3 hod. před UZ.

POZNÁMKA - například všechna družstva stejný víkend, dospělí A protičíslo dospělí B, dorost nebo žáci proti dospělí A…

               razítko klubu/oddílu a podpisy 2 jeho funkcionářů

………………………………………...

Dále je možno uvést datum, kdy si družstvo přeje hrát doma (nemusí být vyhověno). Smíšená družstva mládeže uvedou 

domácí hřiště, na kterém budou hrát. Nasazení čísel bude provedeno před aktivem oddílů. Družstva ve vyšších soutěžích mají

Okresní fotbalový svaz, Okružní 650, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ OFS BEROUN - ROČNÍK 2014 / 2015

Přihlašujeme se do soutěže s vědomím, že náš klub/oddíl je finančně zabezpečen tak, aby mohl celou soutěž řádně dokončit.

v tomto řádku zakroužkujte požadavek na delegaci rozhodčích pro domácí zápasy ml. žáků

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do pondělí 23.6. 2014 včetně na adresu:

(nové číslo klubu - v souladu s databází FAČR)


