
   OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 

Okružní 650, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

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

              SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE – KOMISE MLÁDEŽE 
                           KOMISE ROZHODČÍCH – SEKRETARIÁT  

 
UPOZORNĚNÍ: 

1. LOSOVACÍ AKTIV ODDÍLŮ pro sezónu 2016 / 2017 – OFS Beroun: 
SOBOTA – 23. července 2016 – BEROUN (Závodí) – Restaurace U ŠTIKY (Hostimská 20) 
Nasazení oddílů / klubů – viz www.ofsberoun.cz nebo ÚŘEDNÍ DESKA 
Pozn.: startovné pro nadcházející sezónu se bude hradit prostřednictvím IS FAČR (sběrná faktura) !!! 
 
2. RS (Rozpis soutěží) 2016 / 2017 - návrh: 
- viz www.ofsberoun.cz nebo ÚŘEDNÍ DESKA 
 
3. DŮLEŽITÉ - OBSAZOVACÍ ÚSEK: 
Obsazovací úsek KR OFS Beroun upozorňuje kluby / oddíly, aby v době od 1.8. do 10.8. 2016 hlásily přátelská utkání či 
turnaje a požadavky spojené s obsazením rozhodčích na tyto akce p. I. Marxovi (mobil: 603 487 756,  e-mail: 
ivan.marx@quick.cz, v kopii též na info@ofsberoun.cz) 
 
4. NOVÁ PRAVIDLA FOTBALU (platná od 1.7. 2016): 
OFS Beroun předkládá nabídku klubům, které mají zájem objednat prostřednictvím OFS nová PF: 
- kluby, které mají zájem, zašlou objednávku s uvedením počtu kusů PF na e-mail OFS (info@ofsberoun.cz) nejpozději 
do 15.8. 2016. Pouze na základě takové objednávky bude klubu objednán uvedený počet PF a následně v IS FAČR 
zaúčtován poplatek ve výši 175,- Kč za kus. 
 
5. POZOR - Nemistrovské soutěže a přátelská utkání: 
Řídí se ustanovením § 43 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 SŘ.  
Ke schválení propozic je organizátor povinen použít vzor uvedený na webových stránkách OFS. 
Propozice turnaje musí být předloženy nejméně 14 dní před turnajem.   
Požadavek na rozhodčího je klub povinen oznámit alespoň 3 dny před přátelským utkáním. 
V případě nesplnění těchto povinností bude klub potrestán pořádkovou pokutou v souladu se § 7 odst. 3 SŘ.  
Z každého nemistrovského utkání je povinnost pořídit Zápis o utkání. Nesplnění této povinnosti bude potrestáno dle 
sazebníku pokut. Termín odevzdání zápisu - do 7 dnů po utkání nebo turnaji na OFS. 
Oddíly / kluby a rozhodčí se tímto nařízením MUSÍ řídit již před zahájením mistrovské sezóny 2016 / 2017 !!! 
 
6. DŮLEŽITÉ - ZMĚNA TERMÍNU UTKÁNÍ (dohody v průběhu soutěže): 
- INFO (návod, jak postupovat v IS FAČR) bylo zasláno e-mailem sekretářům jednotlivých klubů !!! 
 
7. POHÁR – OFS Beroun (1. kolo -20.-21.8. 2016): 
Mořina - Zadní Třebaň (NE -17:00), Nový Jáchymov - Nižbor (NE -17:00), Osov - Všeradice (SO -17:00), Tmaň - 
Libomyšl (SO -16:00), Rpety - Lochovice (SO -17:00), Zaječov - Osek (SO -17:00), Újezd - Podluhy (SO -17:00), Březová - 
Broumy (SO -14:00), Praskolesy - Žebrák (SO -14:00). 
Hrací dny a časy v prvním pohárovém kole byly domácími kluby nahlášeny na losovacím aktivu !!! 
Volno v prvním pohárovém kole mají týmy: Karlštejn, Chyňava, Tetín, Stašov, Neumětely, Tlustice, Drozdov. 
Pozn.: druhé pohárové kolo je na pořadu ve středu 31. srpna 2016 od 17:00 hodin. 
 
8. LOSOVACÍ AKTIV PŘÍPRAVEK – OFS Beroun (středa – 17. srpna 2016): 
- 16:30 hodin - OPmlPŘ, 17:00 hodin – OpstPŘ 
Účast zástupců zúčastněných klubů POVINNÁ !!! 
 
9. SEKRETARIÁT – dovolená: 
- od 29.7. 2016 do 16.8. 2016 
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