
 

Zápis z jednání Výkonného výboru OFS Beroun – 18. 5. 2021 

 

- Přítomno: osobně 6 členů VV, 1 člen VV online, Klimentová (předsedkyně RK), 

Bojko (ekonom), 1 host (Kadeřábek – předseda STK) 

- VV vzal na vědomí informace ze zasedání STK a vyjádřil se k návrhům STK: 

o VV OFS Beroun bere na vědomí informaci o ukončení soutěžního ročníku 

2020/2021 - Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl 

VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení 

nedohraného soutěžního ročníku 2020/2021  

o VV odsouhlasil výši startovného pro sezónu 2021/2022 – Startovné 

pro kluby v soutěžích OFS Beroun pro sezónu 2021/2022 je stanoveno ve výši 

3.500,- Kč pro OP, 3.000,- Kč pro III. třídu a 2.500,- Kč pro IV. třídy   

o VV schválil termíny přihlášek do soutěží OFS Beroun pro sezónu 2021/2022 - 

Termín přihlášek do soutěží OFS Beroun pro sezónu 2021/2022 je stanoven 

na 14. 6. 2021 v případě využití poštovní korespondence nebo 15. 6. 2021 v případě 

osobního předání v kanceláři OFS Beroun (zřízení datové schránky je v procesu) 

o VV bere na vědomí informaci o přípravě losovacího aktivu OFS Beroun pro sezónu 

2021/2022 - STK připravuje losovací aktiv klubů OFS Beroun pro sezónu 2021/2022, 

bližší informace budou klubům včas předány  

o VV odsouhlasil termín začátku soutěží OFS Beroun pro sezónu 2021/2022 

(OP a III. třída) až 2. kolem v termínu 21. – 22. 8. 2021 a posunutí 1. kola na termín 

13. – 14. 11. 2021 

- VV se usnesl na volbě delegáta pro 23. řádnou VH FAČR, která proběhne 3. 6. 2021 – 

delegátem se stal předseda OFS Beroun Ondřej Lípa, případný náhradník bude zvolen 

z členů VV OFS Beroun 

- VV zvolil zástupce za OFS Beroun pro komunikace s SKFS – stal se jím Jan Bojko 

 

Ve Tmani dne 18. 5. 2021 

Zapsal: František Palek v.r.           Ověřil: Daniel Zítka v.r. 

 

Vyřizuje: Petr Milfait 


