
       

 

     OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 

V Hlinkách 650 / 25, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

IČ – 22880356, číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB) 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

Datum a místo konání: 30.6. 2022, Beroun /OFS/ 

Přítomni: Ondřej Lípa, Daniel Zítka, Jaromír Frühling, Martin Košťálek, František Palek, Miroslav Sojka, Josef Tůma 

Hosté: Petr Milfait (sekretář OFS), Jan Bojko (ekonom OFS), Lukáš Kadeřábek (předseda STK), Jan Šnajdr (předseda KR), 

Monika Klimentová (předsedkyně RK) 

 

Jednání: 

Přítomné členy VV a hosty na úvod přivítal předseda OFS Ondřej Lípa, který jednání dále řídil 

 

1)  Rozhodnutí VV 

- VV rozhodl o ukončení soutěžního ročníku 2021 – 2022 ke dni 30. června 2022 

 

2)  Zpráva STK / KM – L. Kadeřábek + D. Zítka 

VV vzal na vědomí: 

- doplňující info k losovacímu aktivu klubů – sezóna 2022 / 2023 (neděle – 24.7. 2022 – 10:00 – Tmaň) 

- termín losovacího aktivu přípravek (st.+ml.+mini) – sezóna 2022 / 2023 (pátek – 19.8. 2022 – 17:30/18:30 – Svatá) 

- počet přihlášených družstev všech kategorií na základě došlých přihlášek do soutěží (2022-2023) 

- info o nově vzniklém meziokresním přeboru dorostu (zástupci –  7x BE, 6x PB, 1x RA) 

- termínovou listinu – jaro 2022 (per rollam – 27.6. 2022) 

- rozlosování prvního a druhého okresního kola Poháru FAČR (31.8. resp. 14.9. 2022) 

- info k reprezentaci výběrů OFS (chlapci, dívky) 

VV schválil: 

- způsob střídání jako v SKFS (na základě doporučení KR OFS) 

- žádost klubu SK Chlumec – start družstva mladších žáků v okresu Příbram 

- počet soutěží v jednotlivých kategoriích pro sezónu 2022/2023  

- novou evidenci udělování žlutých karet (upřesnění v RS pro sezónu 2022/2023) 

- zrušení tzv. „vykupování“ hráčů po udělení dvou žlutých karet 

- v mládežnických kategoriích možnost startu dvou starších hráčů v o rok nižší kategorii (u dívek neomezeně) 

  a to až do kategorie mladších žáků na základě novelizace SŘ 

- možnost případného dodatečného přihlášení družstva starších žáků klubu AFK Loděnice a tím doplnění účastníků OPstŽ 

  okresu Beroun na čtrnáct 

 

3)  Zpráva KR – J. Šnajdr 

VV vzal na vědomí: 

- potvrzený termín letního semináře rozhodčích – sezóna 2022 / 2023 (neděle – 31.7. 2022 – 9:00 – Stašov) 

- termín náhradního semináře rozhodčích – (pondělí – 15.8. 2022 – 17:00 – OFS) 

- info o možném problémovém obsazování rozhodčích na utkání všech okresních soutěží v sezóně 2022/2023 

 

4)  Zpráva HÚ – J. Bojko 

VV vzal na vědomí: 

- finanční zprávu hospodářského úseku za období duben – červen 2022 vč. položek sběrného účtu v IS FAČR 

VV schválil: 

- na základě předešlých informací pohyby a stavy na BÚ a v pokladně v daném období 

mailto:info@ofsberoun.cz


5)  Různé 

- O. Lípa podal informaci o stavu přípravy nových webových stránek OFS vč. možností (reklama, partneři…) 

- O. Lípa podal vysvětlení k mediálním výstupům proti OFS 

- O. Lípa podal info ohledně poptávaného zboží od firem (vybavení pro rozhodčí) 

- O. Lípa podal info ohledně možné podpory na činnost mládeže ze strany obcí okresu Beroun 

- VV schválil kontrolu výplat cestovného rozhodčích v ZoU (spolupráce STK/KM a KR) 

- VV schválil termíny svých příštích zasedání (nejbližší 24.7. 2022 – po losovacím aktivu – Tmaň) – další v RS 

 

 

  

Zapsal: Petr Milfait 

Ověřil: Ondřej Lípa, Daniel Zítka 


