
Úřední zprávy OFS Beroun 

 

BD-31/7-2015 

 

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 na losovacím aktivu – viz níže. 

 

2. Pohár OFS (první kolo 15.-16.8. 2015 – 17:00 hodin) – DELEGACE ROZHODČÍCH: 

Nový Jáchymov - Tetín (NE - Závora), Hudlice - Chyňava (SO - 10:15 - Marx), Chodouň - Libomyšl (NE - 10:15 - 

Pánek), Zadní Třebaň - Chlumec (SO - Janda). Zaječov - Březová (SO - Štěpánek), Rpety - Podluhy (SO - Plecitý), 

Lochovice - Újezd (SO - Kros). 

 

3. Termínová listina – podzim 2015: 

- ke stažení k dispozici na www.ofsberoun.cz – levé MENU - sekce DOKUMENTY / TERMÍNY, nebo přímo v RS 

4. Zařazení týmů do soutěží: 

– zařazení týmů do soutěží atd. na www.ofsberoun.cz (viz RS) 

 
5. FOTBALOVÁ REVOLUCE – věnujte dostatečnou pozornost všem oblastem, videonávodům, testovací verzi atd. !!!: 

viz odkaz: http://nv.fotbal.cz/isfacr/ 

Před zahájením soutěží zároveň věnujte pozornost také funkčnosti internetového připojení na hřišti (v areálu) a ověřte si 

zejména přístup do elektronického informačního systému FAČR – viz odkaz https://is.fotbal.cz/ !!! 

 

6. Losovací aktiv přípravek – sezóna 2015 / 2016: 

- středa 19.8. 2015 – OFS Beroun (Okružní 650, Beroun – Hlinky). Program: od 17:00 hodin – starší přípravky, od 17:45 

hodin – mladší přípravky. Účast zástupců zúčastněných klubů povinná !!! 

 

7. 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) 

8. Soupisky – viz ROZPIS SOUTĚŽÍ (čl. 9): 

INFO – návod, jak vytvořit soupisku v elektronické podobě pro IS FAČR, byl odeslán sekretářům klubů e-mailem !!! 

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 

 
4. Členské karty – FAČR – dodatky: 

Dodatky členských karet byly předány zástupcům klubů na losovacím aktivu, další dodatky čl. karet by na OFS měly dorazit 

v příštích dnech. 

 
5. Dovolená: 

– dovolená sekretáře OFS (3.-18.8. 2015) 
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6. Úřední zprávy: 

– příští UZ vyjdou v BD 21.8. 2015. 

POZOR - důležité informace vč. obsazení rozhodčích sledujte na webových stránkách OFS Beroun – www.ofsberoun.cz  

 

Zprávy z DK 
 

INFO - první zasedání DK – čtvrtek 20. srpna 2015 – 16:00 hodin (OFS Beroun). 

Zprávy z KR 

1. Náhradní letní seminář – (čtvrtek – 13.8. 2015 – 17:00 – OFS Beroun). 

Omluvy a případné další info – Petr Hůla – mobil: 603 757 342 

2. 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. 

 
3. FOTBALOVÁ REVOLUCE – věnujte dostatečnou pozornost všem oblastem, videonávodům, testovací verzi atd. !!!: 

viz odkaz: http://nv.fotbal.cz/isfacr/ 

Před zahájením soutěží si ověřte zejména přístup do elektronického informačního systému FAČR 

– viz odkaz: https://is.fotbal.cz/ !!! 

Pozn.: přístupová hesla po zadání RO do systému obdrželi RO e-mailem přímo z FAČR (is@fotbal.cz) v minulých dnech !!! 

 

-pm- 
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