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Zprávy z STK, KM, KR (č. 4 – 3.6. 2021) 

Zprávy z STK / KM 

 

1. Přihlášky do soutěží - 2021 / 2022: 

– byly zaslány do klubů a zveřejněny jsou také na webu OFS (úřední desce) 

– přihlášku zaslat dle pokynů nejpozději do 14. 6. 2021 (poštou), nebo doručit do 15. 6. 2021 osobně na sekretariát 

OFS Beroun, příp. scanem (PDF, JPG) 

 

2. Věkové kategorie - 2021 / 2022: 

   -  dospělí hráči starší 18 let 

   -  dorost hráči narození 1.1. 2003 a mladší 

   -  starší žáci hráči narození 1.1. 2007 a mladší 

   -  mladší žáci hráči narození 1.1. 2009 a mladší 

   -  starší přípravka hráči narození 1.1. 2011 a mladší 

   -  mladší přípravka hráči narození 1.1. 2013 a mladší od 5 let 

   -  mini přípravky hráči narození 1.1. 2015 

 Pozn.: dívky v mládeži mohou být o rok starší 

 

3. Přátelské zápasy / turnaje: 

– STK bere na vědomí přátelská utkání vč. hlášených změn – viz. webové stránky OFS Beroun 

– STK žádá kluby o důsledné a včasné hlášení přátelských utkání (turnajů) na všechny (!) tři uvedené e-maily: 

info@ofsberoun.cz, kaderablukas@seznam.cz a h.snajdr@seznam.cz (POZOR – pro vlastní kontrolu si vyžádejte 

zpětné potvrzení o přečtení/doručení vašeho e-mailu). 

Do klubů byl zároveň zaslán formulář pro hlášení přátelských utkání (turnajů), formulář vyúčtování odměny 

rozhodčím a zápis o utkání (všechny tyto dokumenty jsou volně ke stažení na webu OFS). 

 

Po komunikaci s vedením FAČR dává STK na vědomí, že náklady na rozhodčí v přátelských utkáních budou 

proplaceny OFS Beroun. Žádáme kluby, aby nejpozději do třech dnů po odehrání utkání odeslaly zápisy o utkání a 

vyúčtování odměny rozhodčího na e-maily info@ofsberoun.cz a kaderablukas@seznam.cz. Následně domácí klub 

vystaví k 30.6. 2021 jednu fakturu za všechna řádně nahlášená, obsazená a odehraná utkání (se splatností 14 dnů), 

poté OFS faktury proplatí klubům.  

Všechna hlášená/schválená přátelská utkání zveřejní STK / KM na webu OFS Beroun. 

 

4. PŘÍPRAVKY - letní turnaje OFS Beroun: 

- vzhledem k malému zájmu klubů o turnaje mladších a starších přípravek se turnaje organizované OFS Beroun 

do 30.6. neuskuteční !!! 

5. UPOZORNĚNÍ pro oddíly: 

SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz 

 

Zprávy z KR 
 

Výroční členská schůze RO: 

– neděle – 13.6. 2021 – Stašov (U Vrbů) – 10:00 hodin 
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Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH. 

Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz 

 

Důležité upozornění: 

– KR  upozorňuje, že v neděli 13.6. 2021 dopoledne nelze obsadit utkání rozhodčími a žádá tak kluby, aby případná 

přátelská utkání odehrály v odpoledních hodinách. 

Vyřizuje / zapsal: 

Petr Milfait – sekretář OFS Beroun 
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