
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-24/7-2015 

 

Zprávy z STK a KM 

1. Začátky soutěží: 

OP + III. třídy – prvním kolem – 22.-23.8. 2015, IV. třídy, OPD a OPmlŽ – druhým kolem – 29.-30.8. 2015, OPstŽ – 

třetím kolem – 5.-6.9. 2015, OPstPŘ a OPmlPŘ – bude upřesněno. 

Český pohár – týmy OP povinně, ostatní dobrovolně mimo „B“ týmů (první kolo 15.-16.8. 2015). 

 

2. Termínová listina – podzim 2015: 

- ke stažení k dispozici na www.ofsberoun.cz – sekce DOKUMENTY 

3. LOSOVACÍ AKTIV – sezóna 2015 / 2016: 

Losovací aktiv OFS Beroun pro nadcházející sezónu 2015 / 2016 proběhl ve čtvrtek 16.7. 2015 v Praskolesích – zařazení 

týmů do soutěží atd. na www.ofsberoun.cz 

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

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

 

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: 

Dodatky členských karet byly předány zástupcům klubů na losovacím aktivu. 

 

Zprávy z KR 

SEMINÁŘE ROZHODČÍCH – léto 2015: 

Letní seminář – sobota – 25. července 2015 – 9:00 hodin – Zdice (U Zímů). 

(Fotbalová /R/EVOLUCE, nový SŘ, teoretický test z PF atd…) 

Náhradní letní seminář – (čtvrtek – 13.8. 2015 – 17:00 – OFS Beroun). 

Upozornění: náhradní seminář je určen pouze pro řádně omluvené RO /nemoc, zahraniční dovolená, vážné rodinné 

důvody/. Omluvy a případné další info – Petr Hůla. 

Obsazovací úsek – důležité INFO pro kluby: 

Přátelské zápasy a turnaje vč. požadavku na obsazování rozhodčími zasílejte na e-mail OFS (info@ofsberoun.cz) 

a zároveň (!) také p. Vlastimilu Peckovi na e-mail: pecvlast@seznam.cz – mobil: 603 752 534. 

 

-pm- 
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