
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-10/7-2015 

 

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 / jaro 2015 / 2016: 

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

3. LOSOVACÍ AKTIV – sezóna 2015 / 2016: 

Čtvrtek – 16. července 2015 – Praskolesy – Jitřenka – 17:30 hodin 

POZOR: vyúčtování „startovného“, pokut, poplatků a soutěžního vkladu proběhne na losovacím aktivu !!! 

Za každé družstvo dospělých se hradí startovné – OP (1.500,- Kč), III. a IV. třídy (1.000,- Kč). 

Vzhledem ke skutečnosti, že k 1.7. 2015 je v platnosti nový SŘ FAČR, upozorňujeme na §17 / bod 3: 

„Losovacího aktivu jsou povinni zúčastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva 

do soutěže.“ 
 

4. DOPLATKY – PŘEPLATKY (vyúčtování před sezónou): 

Pozn.: detailní vyúčtování bylo zasláno e-mailem sekretářům jednotlivých klubů v minulých dnech !!! 

Kluby na aktivu obdrží celkem 3 doklady: 

1) vyúčtování startovného pro sezónu 2015 / 2016 (PLATBA ze strany klubů směrem k OFS) 

2) vyúčtování vkladu z minulé sezóny 2014 / 2015 (navrácení plné částky klubům ze strany OFS) 

3) vyúčtování pokut, poplatků atd. v sezóně 2014 / 2015 (PLATBA ze strany klubů směrem k OFS) 

 

Po zohlednění všech tří výše uvedených položek KLUB na losovacím aktivu UHRADÍ celkem: 

 

- ČL-U Beroun – 1.500 Kč, - Běštín – 200 Kč, - Broumy – 100 Kč, - Březová – 100 Kč, - Cerhovice – 350 Kč, - 

Drozdov – 350 Kč, - Chaloupky – 350 Kč, - Chlumec – 900 Kč, - Chrustenice – 400 Kč, - Chyňava – 1.150 Kč, - 

Karlštejn – 100 Kč, - Králův Dvůr – 1.850 Kč, - Libomyšl – 300 Kč, - Liteň – 550 Kč, - Loděnice – 550 Kč, - 

Neumětely – 2.100 Kč, - Nižbor – 350 Kč, - Osek – 2.250 Kč, - Osov – 250 Kč, - Podluhy – 400 Kč, - Praskolesy – 

450 Kč, - Rpety – 300 Kč, - Stašov – 1.100 Kč, - Tetín – 1.450 Kč, - Tlustice – 1.800 Kč, - Trubín – 400 Kč, - Újezd – 

1.450 Kč, - Všeradice – 50 Kč, - Zadní Třebaň – 1.050 Kč, - Zaječov – 350 Kč. 

 

Žádáme uvedené kluby, aby si v zájmu plynulosti a urychlení losovacího aktivu připravily uvedené částky PŘESNĚ !!! 

Pozn: ostatním neuvedeným klubům nevznikly vůči OFS žádné pohledávky a budou jim vráceny přeplatky. 

POZOR: všechny přeplatky budou zástupcům klubů / oddílů vráceny po předložení OP a razítka klubu / oddílu.  

 
5. FOTBALOVÁ REVOLUCE: 

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 

http://www.ofsberoun.cz/
http://nv.fotbal.cz/isfacr/
http://www.ofsberoun.cz/
mailto:info@ofsberoun.cz
mailto:info@ofsberoun.cz


 

4. Členské karty – FAČR – dodatky: 

Z FAČR dorazily další dodatky členských karet. Zástupci klubů si členské karty FAČR pro své členy mohou vyzvednout  

po dohodě se sekretářem OFS (mobil: 737 318 428). 

( Jedná se o tyto kluby: Broumy, Březová, Drozdov, Hořovicko, Komárov, Libomyšl, Osek, Osov, Podluhy, Tmaň, 

Vižina, Všeradice, Zaječov, Žebrák). 

 

Zprávy z KR 

SEMINÁŘE ROZHODČÍCH – léto 2015: 

Letní seminář – sobota – 25. července 2015 – 9:00 hodin – Zdice (? – bude upřesněno v příštích UZ). 

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

Náhradní letní seminář – (? – bude upřesněno v příštích UZ). 

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. 

 

POZOR - FOTO: 

Vzhledem k požadavkům (FOTBALOVÁ REVOLUCE) je bezpodmínečně nutné dodat urychleně „pasové“ fotografie 

pro založení RO do databáze FAČR ! 

Rozhodčí, kteří dosud nedodali fotografie, příp. rozhodčí, jejichž foto neodpovídá kvalitou či věkem požadavkům 

systému: Belanský, Chvátal, Koza, Mázdra, Plecitý, Špivák, Vlachopulos. 

Jmenovaní RO doručí fotografii nejpozději do pondělí 13.7. 2015 na OFS (příp. v zalepené obálce do schránky) !!! 

 

-pm- 
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