
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-13/12-2013 

Zprávy z FAČR 
 

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR: 

- viz odkaz http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=145023&tmplid=1417 

Důležité (m.j.): 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyly schváleny prováděcí zákony k NOZ, není známa rozhodovací praxe a aplikace 

jednotlivých ustanovení NOZ rejstříkovými i obecnými soudy, doporučuje LPO FAČR klubům, aby s úpravou názvu a 

stanov svého klubu vyčkaly nejméně do schválení příslušných prováděcích zákonů.  

Za optimální považujeme provést změnu názvu a stanov až po 15.valné hromadě FAČR, která se bude konat 7.6.2014 a 

bude mj. schvalovat novelizaci stanov FAČR, která bude také reagovat na ustanovení NOZ včetně dopadu do členských 

klubů. 

Z jednání VV 
VV OFS Beroun přeje všem příznivcům kopané radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 
 

Z jednání STK + KM 
 
1. OP - Halové turnaje mládeže OFS Beroun - Sportovní hala Králův Dvůr: 

 

Starší přípravka – sobota 14.12. 2013: 

- 8:00 hodin - Králův Dvůr A – Králův Dvůr B, 8:12 -  Hýskov – Loděnice, 8:24 - ČL-U Beroun – Hořovicko, 8:36 - 

Lochovice – Cerhovice/Drozdov ... atd. (rozhodčí: J. Špicl, M. Špicl) 

Starší žáci – sobota 14.12. 2013: 

- 14:00 hodin - Tetín – Nižbor/Chyňava, 14:12 -  Zdice – Loděnice, 14:24 - Komárov – Podluhy/Rpety, 14:36 - Praskolesy 

– Tlustice … atd. (rozhodčí: J. Špicl, M. Špicl) 

Mladší přípravka – neděle 15.12. 2013: 

- 8:00 hodin - Králův Dvůr  – Chrustenice, 8:12 -  Hýskov – Loděnice, 8:24 - Komárov – Hořovicko, 8:36 - Rpety – 

Drozdov A … atd. (rozhodčí: Zuska, Rylich) 

Mladší žáci – neděle 15.12. 2013: 

- 14:00 hodin – Králův Dvůr – ČL-U Beroun B, 14:12 -  Zdice – ČL-U Beroun C, 14:24 – Rpety/Podluhy – Neumětely, 

14:36 - Hořovicko – Cerhovice/Drozdov … atd. (rozhodčí: Zuska, Rylich) 

 

UPOZORNĚNÍ: družstva „B“ nebo „C“ a složená družstva hrají na SEZNAM z podzimu 2013! Všechna družstva předloží 

registrační průkazy! Účast všech družstev na turnajích je povinná! Nedostavení se k turnaji bude posuzováno jako 

nedostavení se k mistrovskému utkání!   Q  

 

Propozice a další pokyny byly zaslány e-mailem sekretářům zúčastněným klubů. Znovu upozorňujeme účastníky na 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU na hrací plochu v obuvi s černou podrážkou (žádné turfy apod.) – halová obuv nutností !!! 

 

2.  Začátky soutěží – jaro 2014: 

OP + III. třídy začnou o víkendu 22.-23.3. 2014 14. kolem. Konec soutěže 14.-15.6. 2014 26. kolem. 

IV. A začne o víkendu 5.-6.4. 2014 12. kolem. Konec soutěže 31.5.-1.6.2014 11. kolem. 

IV. B začne o víkendu 29.-30.3. 2014 13. kolem. Konec soutěže 31.5.-1.6. 2014 22. kolem. 

OPD, OPstŽ a OPmlŽ začnou o víkendu 5.-6.4. 2014 12. kolem. Konec soutěže 31.5.-1.6. 2014 11. kolem. 

OP přípravky – bude samostatný losovací aktiv začátkem února 2014. 

Finále o přeborníka OPmlŽ – 7.-8.6. 2014 „A“ proti „B“. 14.-15.6. 2014 „B“ proti „A“ (termín vždy podle 

hracího dne pořadatele). 
 

 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=145023&tmplid=1417


3. Oficiální názvy klubů: 
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR - viz www.ofsberoun.cz  

 

4. INFO: 

- pro písemný styk používejte adresu: 

Okresní fotbalový svaz Beroun, P.O. Box 112, Okružní 650, Beroun 266 01. Nepoužívejte zkratku OFS !!! 

- pro e-mailovou korespondenci používejte výhradně adresu: info@ofsberoun.cz 

- POZOR: nové publikace (Soubor předpisů FAČR a Pravidla fotbalu) platné od července 2013 – zástupci klubů si 

tyto publikace mohou vyzvednout oproti podpisu po dohodě se sekretářem OFS (mobil: 737 318 428). 

Částka 315,- Kč (140 + 175) za tyto publikace bude každému klubu odečtena z vkladu do soutěží !!! 

(Pozn.: publikace si dosud nevyzvedly tyto kluby - Drozdov, Hostomice, Hořovicko). 

 

5. Členské karty – FAČR - dodatky: 
Z FAČR dorazily další dodatky členských karet. Zástupci klubů si členské karty FAČR pro své členy mohou vyzvednout 

po dohodě se sekretářem OFS (mobil: 737 318 428). 

(Jedná se o tyto kluby: ČL-U Beroun, Běštín, Broumy, Březová, Cerhovice, Hostomice, Hořovicko, Hudlice, 

Chaloupky, Chlumec, Chodouň, Komárov, Libomyšl, Liteň, Loděnice, Lužce, Mořina, Mořinka, Nižbor, Osek, 

Rpety, Svatá, Tlustice, Tmaň, Újezd, Všeradice, Zadní Třebaň, Zaječov, Zdejcina, Zdice, Žebrák.) 

 

6. FAČR – úpravy předpisů - POZOR: 
viz odkaz: 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=144893&tmplid=1417  

 

7. ÚŘEDNÍ ZPRÁVY - POZOR: 
Příští UZ vyjdou v Berounském deníku v pátek 24. ledna 2014. Případné důležité informace budou rozeslány do klubů 

(rozhodčím) e-mailem. SLEDUJTE webové stránky OFS – www.ofsberoun.cz !!! 

 

 

Z jednání KR 

 

Nábor nových rozhodčích: 

- KR OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit u sekretáře OFS (mobil: 

737 318 428). 

Výroční členská schůze: 

Sobota – 18. ledna 2014 – Zdice – Restaurace U ZÍMŮ (od 9:00 hodin) 

-pm- 
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