
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-21/8-2015 

 

Zprávy z STK a KM (č.1 – 19.8. 2015) 

1. Schváleny výsledky 1. kola poháru 

2. Pohár OFS Beroun 2. kolo – los: 

Tetín - Trubín, Chyňava - Stašov, Chodouň - Všeradice, Neumětely - Chlumec, Zaječov - Osek, Rpety - Tlustice, 

Drozdov - Broumy, Újezd - Praskolesy. 

3. Nařízení utkání: 

- STK  nařizuje sehrání mistrovského utkání OP č. 2015212A1A0205 Králův Dvůr B - Horymír Neumětely na neděli 

30.8. 2015 od 17:00 hod. Důvod: kolize se zápasem MOL CUPu FAČR 

4. Schválená dohoda: 

- utkání III. B č. 2015212A2B0102 Rpety - Hostomice B – pátek – 21.8. 2015 – 18:00 – Rpety 

5. Soupisky: 

- STK bere na vědomí soupisky družstev: 

Drozdov, Lochovice, Podluhy, Újezd, Chyňava, Neumětely, Osek, Stašov, Tetín, Tlustice, Všeradice. 

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

Králův Dvůr, ČL-U Beroun, Hostomice, Nižbor, Hýskov, Zdice, Cerhovice, Žebrák, Loděnice, Komárov. 

6. Los přípravek: 

 - viz webové stránky OFS Beroun - levé MENU - sekce DOKUMENTY / ROZPISY 

 

INFO – sekretariát 

 

1. Oficiální názvy klubů: 

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

 

2. Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese 

info@ofsberoun.cz 

 

3. 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 

 

4. 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). 

 

5. ROZPIS a ROZLOSOVÁNÍ soutěží pro sezónu 2015 / 2016: 

- ROZPIS SOUTĚŽÍ ke stažení (formát PDF a WORD) k dispozici na www.ofsberoun.cz – levé MENU - sekce 

DOKUMENTY / ROZPISY 

- ROZLOSOVÁNÍ – viz odkaz: https://is.fotbal.cz/souteze/prehled-soutezi.aspx 

(pro zobrazení soutěží do pole organizační jednotka napsat Beroun) 
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Zprávy z DK (č.1 – 19.8. 2015) 
 

Žádost: 

Fast Miloslav – žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje 

Zprávy z KR 

Obsazení soutěží rozhodčími – viz nové webové stránky FAČR (www.fotbal.cz – SOUTĚŽE – STŘEDOČESKÝ KRAJ – 

BEROUN – jednotlivé soutěže – DELEGACE 

 
FOTBALOVÁ REVOLUCE – věnujte dostatečnou pozornost všem oblastem, videonávodům, atd. !!!: 

viz odkaz: http://nv.fotbal.cz/isfacr/ 

Před zahájením mistrovských soutěží si ověřte (!) zejména přístup do elektronického informačního systému FAČR 

– viz odkaz: https://is.fotbal.cz/ !!! 

Pozn.: přístupová hesla po zadání RO do systému obdrželi RO e-mailem přímo z FAČR (is@fotbal.cz) v minulých dnech !!! 
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