
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-28/8-2015 

 

Zprávy z STK a KM (č. 2 – 26.8. 2015) 

1. Schválené výsledky: 

– viz internet: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254 

2. Schválené dohody: 

- utkání OPstŽ – č. 2015212E1A0601 – Žebrák – Z. Třebaň / Liteň – středa – 23.9. 2015 – 17:00 – Žebrák 

- utkání OPmlŽA – č. 2015212F1A0402 – Chyňava – Drahelčice – čtvrtek – 10.9. 2015 – 17:30 – Chyňava 

 

3. Soupisky: 

- STK bere na vědomí soupisky družstev: 

Králův Dvůr, Hostomice, Nižbor, Zdice, Cerhovice, Žebrák, Loděnice, Komárov. 

- STK žádá o zaslání kopií soupisek svých "A" družstev: 

ČL-U Beroun, Hostomice, Hýskov. 

4. Komárov: 
 - STK bere na vědomí odhlášení družstva dorostu ze soutěže (OPD) 
 

5. Pokuty – viz RMS 2015 / 2016 – Sazebník pokut (SP): 

Srbsko – 500,- Kč – SP5 (neúčast na losovacím aktivu – 16.7. 2015 - Praskolesy) 

Komárov – 3.000,- Kč – SP2 (odhlášení družstva dorostu před zahájením soutěže) 

 

6. Protest - Chyňava: 

- předáno do DK a KR 

7. Kontumace utkání: 

- STK kontumuje utkání III. A č. 2015212A2A0101 Cembrit – Tmaň z důvodu nedohrání utkání z viny hostujícího 

mužstva. Výsledek 9:0 dosažený na hřišti zůstává v platnosti. Tmaň se předává do DK.  

8. Objížďka - Zadní Třebaň: 

- objízdná trasa směrem od Litně přes Svinaře a Řevnice a opačně. Oprava mostku přes Bělečský potok potrvá delší dobu. 

Případné info – zástupci klubu. 

 

INFO – sekretariát 

1. ÚŘEDNÍ ZPRÁVY - POZOR: 

Po zprovoznění ÚŘEDNÍ DESKY na webových stránkách FAČR se dosavadní „sdružená“ podoba UZ 

(úředních zpráv) ruší !!! 

Zprávy a rozhodnutí výkonného výboru či jednotlivých komisí OFS Beroun jsou zveřejněny na této ÚŘEDNÍ 

DESCE. 

Kluby, rozhodčí a členové komisí OFS Beroun mají za povinnost ÚŘEDNÍ DESKU pravidelně sledovat !!! 

V případě případné nefunkčnosti úřední desky budou všechny důležité informace zveřejněny na webových 

stránkách OFS Beroun, příp. zaslány e-mailem sekretářům jednotlivých klubů, rozhodčím a členům komisí 

OFS Beroun. 
 

Odkazy pro úřední desku: 

 

https://urednideska.fotbal.cz/ 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254#uredni-deska 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254
https://urednideska.fotbal.cz/
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254#uredni-deska


2. Oficiální názvy klubů: 

Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz 

 

3. Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese 

info@ofsberoun.cz 

 

4. 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 

 

5. Členské karty – FAČR – dodatky: 

Z FAČR dorazily další dodatky členských karet. Karty byly předány zástupcům klubů na losovacím aktivu přípravek 

(19.8. 2015), Zástupci ostatních klubů si členské karty FAČR pro své členy mohou vyzvednout vždy ve středu od 16 do 

18 hodin na OFS, příp. po dohodě se sekretářem OFS (mobil: 737 318 428). 

(Jedná se o tyto kluby: Chaloupky, Mořina, Mořinka, Stašov, Tlustice, Zdice). 

 

6. ROZPIS a ROZLOSOVÁNÍ soutěží pro sezónu 2015 / 2016: 

- ROZPIS SOUTĚŽÍ ke stažení (formát PDF a WORD) k dispozici na www.ofsberoun.cz – levé MENU - sekce 

DOKUMENTY / ROZPISY 

- ROZLOSOVÁNÍ – viz odkaz: https://is.fotbal.cz/souteze/prehled-soutezi.aspx 

(pro zobrazení soutěží do pole organizační jednotka napsat Beroun) 

- nebo odkaz na stránkách FAČR: 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254#souteze 

Zprávy z DK: 

 
 - viz ÚŘEDNÍ DESKA – na webových stránkách FAČR 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254#uredni-deska 

Zprávy z KR 

Obsazení soutěží rozhodčími – viz nové webové stránky FAČR (www.fotbal.cz – SOUTĚŽE – STŘEDOČESKÝ KRAJ – 

BEROUN – jednotlivé soutěže – DELEGACE 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254#souteze 

 

-pm- 
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