ROZPIS SOUTĚŽÍ PŘÍPRAVEK
1. Řízení soutěží přípravek
Pro soutěže přípravek platí v plném znění články 1 – 17 a 19 – 20 RS OFS Beroun.
Utkání přípravek se hrají podle platných Pravidel fotbalu malých forem s doplňujícím upřesněním
schváleným OFS Beroun.
Soutěže starších přípravek s míčem velikosti 3 nebo 4, soutěže mladších přípravek s míčem
velikosti 3.
2. Struktura soutěží
Soutěže starších a mladších přípravek se hrají turnajovým způsobem. Každé z družstev uspořádá
v podzimní a jarní části jeden turnaj. Výsledky všech zápasů všech turnajů se započítávají
do tabulky. Po podzimní části budou družstva rozdělena dle pořadí v jednotlivých skupinách
do nových skupin, v nichž sehrají jarní část.
Rozdělení do základních skupin OP starších přípravek – A, B, C, D, E. Skupina A 6 družstev,
ostatní po 5 družstvech. V jarní části OP starších přípravek se po skončení základní části soutěž
rozdělí podle výsledků na dvě semifinálové skupiny SA (A1, A2, B1, B2, C1) a SB (C2, D1, D2,
E1, E2). Družstva na prvním až třetím místě z každé skupiny SA a SB sehrají závěrečný finálový
turnaj o přeborníka okresu. Pořadatelem finálového turnaje bude jedno ze zúčastněných družstev.
Družstva, jež se umístí na dalších místech v základních skupinách, sehrají v jarní části turnaje
o umístění U1 (A3, A4, B3, B4, C3), U2 (C4, D3, D4, E3, E4) a U3 (A5, A6, B5, C5, D5, E5).
Rozdělení do základních skupin OP mladších přípravek – A, B, C, D. Skupina A, C a D po 6
družstvech, skupina B po 5 družstvech. V jarní části OP mladších přípravek se po skončení základní
části rozdělí podle výsledků na dvě semifinálové skupiny SA (A1, A2, A3, B1, B2, B3) a SB (C1,
C2, C3, D1, D2, D3). Družstva na prvním až třetím místě z každé skupiny SA a SB sehrají
závěrečný finálový turnaj o přeborníka okresu. Pořadatelem turnaje bude jedno ze zúčastněných
družstev. Družstva, jež se umístí na dalších místech v základních skupinách, sehrají v jarní části
turnaje o umístění U1 (A4, A5, A6, B4, B5) a U2 (C4, C5, C6, D4, D5, D6).
3. Rozhodčí
Utkání, mimo finálový turnaj, řídí oddílový rozhodčí.
4. Zápisy o utkání
V utkáních starších a mladších přípravek se pořizují zápisy o utkání obdobně jako v soutěžích
dospělých.
5. Reprezentace
Kluby mají za povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů OFS Beroun.
6. Závěrečné ustanovení
Tento Rozpis soutěží je závazný pro účastníky soutěží řízených OFS Beroun v soutěžním ročníku
2018 / 2019. Povinností klubů je zkontrolovat rozlosování svých družstev a na případné chyby
neprodleně upozornit STK a KM. Termínová listina pro jarní část soutěží bude zpracována formou
přílohy k tomuto RS.
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