OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN
V Hlinkách 650 / 25, 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 – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Zprávy z STK, KM, KR (č. 12 – 1.6. 2022)
1. SOUTĚŽE:
ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2022:
viz internet – www.ofsberoun.cz (levé menu – SOUTĚŽE), případně viz odkaz:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254
Důležité: veškeré zjištěné nesrovnalosti hlaste neprodleně sekretáři OFS !!!
2. RS (Rozpis soutěží) 2021 / 2022:
- viz www.ofsberoun.cz (levé MENU – DOKUMENTY – ROZPISY) nebo ÚŘEDNÍ DESKA
3. Upozornění pro kluby a rozhodčí:
Mužstvo, které bude z mistrovského utkání pořizovat videozáznam, je povinno o tom informovat soupeře
a rozhodčího utkání.
Pokud videozáznam bude pořizovat hostující mužstvo, je domácí klub povinen dle SŘ Hlava I § 45 písmena n)
mu videozáznam umožnit. Rozhodčí do Zápisu o utkání uvede, že z utkání byl pořizován videozáznam.
4. Schválené dohody – viz IS FAČR:
- III. – č. 2021212A2A2505 – Hostomice – Újezd – sobota – 11.6. 2022 – 15:00 – Hostomice
- IV.A – č. 2021212A3A1206 – Nižbor B – Svatá – sobota – 11.6. 2022 – 10:30 – Nižbor
5. UPOZORNĚNÍ – OP – STARŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁCI:
- vzhledem k dosavadnímu vývoji soutěží u OPstŽ a OPmlŽ (finálová skupina - nadstavba) je pravděpodobné,
že poslední kolo v těchto soutěžích bude s ohledem na regulérnost nařízeno na stejný hrací den a čas !!!
6. Pokuty – viz RMS 2021 / 2022 – Sazebník pokut – kluby (SPK):
Zadní Třebaň – 500,- Kč – SPK16 (neplnění nařízení FAČR, nedostatečná pořadatelská služba – III. – č. 2021212A2A2301)
Trubín – 200,- Kč – SPK16 (administrativní pochybení v utkání – OP – č. 2021212A1A2301 – chybně uvedený VD)
Loděnice – 200,- Kč – SPK16 (administrativní pochybení v utkání – III. – č. 2021212A2A2302 – chybně uvedený VD)
7. Předání do DK:
VŠERADICE – minipřípravka /J-D/ – turnaj Všeradice (21.5.), Zaječov (28.5.) – neoprávněný start hráče
– STK předává případ DK OFS Beroun s návrhem na uložení disciplinárních trestů.
– STK předává do DK OFS Beroun – VD – Hail Jiří (74060825)
– STK předává do DK OFS Beroun – VD – Kubyšta Josef (82100738)
8. Zahájení sezóny – 2022 / 2023:
- 20. srpna 2022 – OP + III. třída, další na základě došlých přihlášek
9. Finálové turnaje přípravek:
- mladší přípravka – 11.6. 2022 – 10:00 – hř. HOSTOMICE
(účastníci - Cembrit B, Králův Dvůr A, ČL-U Beroun A, Žebrák, Hostomice, Komárov)
- starší přípravka – 12.6. 2022 – 10:00 – hř. LITEŇ
(účastníci - Králův Dvůr A, Drozdov A, Liteň, Komárov,
?? - ČL-U Beroun A / Zdice A / Cembrit A – na základě výsledků posledního turnaje)

10. PŘIHLÁŠKY do soutěží – 2022 / 2023:
– budou zaslány do klubů v příštích dnech a zveřejněny také na webu OFS (úřední desce)
– potvrzenou a čitelně vypsanou přihlášku nutné zaslat dle pokynů nejpozději do 20. 6. 2022 (poštou),
nebo doručit do 21. 6. 2022 osobně na sekretariát OFS Beroun, příp. e-mailem – SCAN (formát PDF, JPG).
11. Věkové KATEGORIE – 2022 / 2023:
- dospělí hráči starší 18 let
- dorost hráči narození 1.1. 2004 a mladší
- starší žáci hráči narození 1.1. 2008 a mladší
- mladší žáci hráči narození 1.1. 2010 a mladší
- starší přípravka hráči narození 1.1. 2012 a mladší
- mladší přípravka hráči narození 1.1. 2014 a mladší od 5 let
- mini přípravky hráči narození 1.1. 2016
Pozn.: dívky v mládeži mohou být o rok starší
12. OP – mladší žáci – NADSTAVBOVÁ ČÁST:
– viz RS 2021 / 2022 – článek 3/ bod I – dle termínové listiny (N1 – N5)
Pozn.: rozlosování nadstavby OPmlŽ - k dispozici v IS FAČR
- dohody o změně termínů zápasů uzavírejte prostřednictvím IS FAČR !!!
- POZOR – viz bod č. 5 !!!
13. MOS – turnaj výběrů – dívky – WU11 – Kladno / Švermov – úterý – 7.6. 2022:
Nominace hráček:
Jínová Gabriela (Hostomice), Zikmundová Laura (Kr. Dvůr), Ondrisová Adéla (Tmaň), Rychlíková Lucie
(Všeradice), Smyrnova Sofija (Hýskov), Jelenová Vanda (Tlustice), Brodanová Ella (ČL-U Beroun), Kušková
Kateřina (Žebrák), Pánková Nicol (Hudlice), Nováková Nela (Broumy), Kovářová Aneta (Svatá),
- Náhradníce (necestující / "na telefonu") – Morsteinová Anastazie (Svatá), Beránková Eliška (Žebrák), Jungová
Barbora (Karlštejn), Junová Liliana (Nižbor), Ištvánová Laura (Tmaň), Macháčková Julie (Lochovice), Kellerová
Eliška (Všeradice), Suchomelová Anna. Trenéři: Lodeová Miroslava, Kozel Jan, Brodan Patrik.
- V případě nemoci, zranění apod. je hráč nebo klub povinen ihned se omluvit p. Kadeřábkovi (tel. č.: 604 510 415) !!!
Potvrzení o účasti a místa nástupu do autobusu oznamte SMS zprávou p. Kadeřábkovi nebo do Whatsapp skupiny !!!
Všechny nominované hráčky si na TURNAJ vezmou: kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), kopačky, chrániče,
brankářky veškeré vybavení, teplé oblečení.
Tato nominace slouží jako omluvenka pro školu – originál omluvenky obdrží hráčky v autobuse.
Trasa autobusu: - odjezdové časy s nástupními místy budou upřesněny později a zveřejněny na webu OFS.
14. Soupisky a seznamy hráčů:
- viz RS 2021 / 2022 – článek 9
- SOUPISKY týmů v soutěžích byly zkontrolovány – BEZ ZÁVAD.
- SOUPISKY - ZMĚNY – v souvislosti s novelizací SŘ – viz odkaz:
https://facr.fotbal.cz/novelizace-soutezniho-radu-s-ucinnosti-od-16-3-2022/a16009
TURNAJOVÁ SOUPISKA (PŘÍPRAVKY):
- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat TURNAJOVOU SOUPISKU:
TURNAJOVOU SOUPISKU vyhotovují kluby kategorie přípravek, které mají v jedné kategorii (starší, mladší,
mini), stejné výkonnostní soutěži dvě a více družstev (pro každé takové družstvo).
Tuto TURNAJOVOU SOUPISKU budou dotčené kluby vytvářet zvlášť (!) pro každý turnaj a předkládat je
pořadateli turnaje.
15. UPOZORNĚNÍ pro oddíly:
SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz
16. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz
17. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
- viz § 37 (Soutěžní řád FAČR)

18. PŘÍPRAVKY:
LOSOVACÍ AKTIV – JARO 2022 – OFS BEROUN:
- čtvrtek – 17. března 2022 – SVATÁ

Zařazení klubů do skupin (abecedně řazeno) + TERMÍNY + ZMĚNY:
Pozn.: – finálové turnaje – viz bod č. 9
STARŠÍ přípravka
Skupina „FA“ – 6 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin:
Cembrit A (15.5.), ČL-U Beroun A (10.4.), Chrustenice (5.6.), Králův Dvůr A (30.4.), Králův Dvůr B (29.5.), Zdice A (21.5. –
9:00)
Skupina „FB“ – 6 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Cembrit B (29.5.), Drozdov A (15.5.), Komárov (17.4.), Liteň (22.5.), Všeradice (10.4.), Žebrák A (24.4.)
Skupina „UA“ – 5 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Broumy / Svatá (15.5. – Svatá), ČL-U Beroun B (8.5.), Chlumec (29.5.), Tetín (22.5.), Tlustice (1.5.)
Skupina „UB“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin:
Hostomice / Felbabka (17.4. – Felbabka), Hudlice A (1.5.), Hudlice B (15.5.), Chodouň (8.5. – 13:30), Chyňava (28.5. – 13:30)
Skupina „UC“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin:
Drozdov B (29.5. – 14:00), Loděnice (24.4.), Hýskov (22.5.), Nižbor (8.5.), Zdice B (15.5. – 14:00)
Skupina „UD“ – 4 účastníci – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin:
Lochovice (15.5. – 15:00), Neumětely (1.5.), Zaječov (17.4.), Žebrák B (24.4.)

MLADŠÍ přípravka
Skupina „FA“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů ve 14 hodin:
Cembrit B (28.5.), ČL-U Beroun A (23.4.), Králův Dvůr A (7.5. – 10:00), Králův Dvůr B (21.5. – 10:00), Svatá (4.6.)
Skupina „FB“ – 5 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Cembrit A (9.4.), Drozdov (30.4.), Hostomice (28.5.), Komárov (14.5.), Žebrák (23.4.)
Skupina „UA“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů ve 14 hodin:
ČL-U Beroun B (9.4.), Hýskov (21.5.), Loděnice (14.5.), Tmaň (4.6. – 10:00), Zdice (7.5.)
Skupina „UB“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 11 hodin:
Broumy (16.4.), Felbabka (21.5. – 15:00), Lochovice (14.5. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice (7.5.)
Skupina „UC“ – 4 účastníci – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů ve 13 hodin:
Cembrit C (9.4.), Hořovice (21.5. – 10:00), Chodouň (7.5.), Karlštejn (23.4.)

MINI přípravka
Skupina „J-A“ – 6 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 10 hodin:
Cembrit B (28.5. – 14:00), ČL-U Beroun A (23.4. – 14:00), Králův Dvůr A (7.5.), Králův Dvůr B (21.5.), Svatá A (14.5. – 14:00),
Svatá B (4.6.)
Skupina „J-B“ – 6 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Cembrit A (9.4.), Drozdov (30.4.), Hostomice (28.5.), Chodouň (7.5.), Komárov (14.5.), Žebrák (23.4.)
Skupina „J-C“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů ve 14 hodin:
ČL-U Beroun B (9.4.), Hýskov (21.5.), Loděnice (14.5.), Tmaň (4.6. – 10:00), Zdice (7.5.)
Skupina „J-D“ – 6 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 9 hodin:
Broumy (16.4.), Chrustenice (4.6. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice A (7.5.), Všeradice B (21.5.), Zaječov (28.5.)

Turnaje přípravek (jednotlivé turnajové zápasy) se „vkládají“ přímo do IS FAČR !!!
POZOR: NÁVOD na vyplnění zápisů o utkání v kategorii přípravek – viz www.ofsberoun.cz – levé MENU – DOKUMENTY – ZÁPISY
19. Přátelské zápasy / turnaje:
– 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).
Formulář pro hlášení přátelských utkání (turnajů), formulář vyúčtování odměny rozhodčím a zápis o utkání – všechny
tyto dokumenty jsou volně ke stažení na webu OFS.
20. FOTOGRAFIE – IS FAČR – KONTROLA
UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR U VŠECH SVÝCH
HRÁČŮ (ZEJMÉNA MLÁDEŽ) ZKONTROLOVALY, ZDA FOTOGRAFIE ODPOVÍDAJÍ VĚKU HRÁČE
A PŘÍPADNĚ NAHRÁLY DO IS FAČR NOVÉ FOTOGRAFIE !!!

21. Kontrola údajů klubu na webových stránkách OFS (www.ofsberoun.cz):
Žádáme všechny kluby, aby si zkontrolovaly své údaje (viz odkaz níže) na webových stránkách OFS (levé MENU –
KLUBY – detail klubu).
Případné (a také každé další) změny či doplnění oznamte IHNED na e-mail: info@ofsberoun.cz !!!
http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=kluby
22. POZOR – pokuty, poplatky – INFO pro kluby:
UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR (PO PŘIHLÁŠENÍ)
ŘÁDNĚ A PRAVIDELNĚ KONTROLOVALY, ZDA MAJÍ UHRAZENY VŠECHNY VYSTAVENÉ
FAKTURY !!!
23. DOPRAVNÍ INFO – OBJÍŽĎKY:
NIŽBOR – od 20.4. 2022 do 20.6. 2022 bude uzavřena silnice č. III / 23617 v Nižboru - v úseku od prodejny
stavebnin (směr od Roztok, Otročíněvsi, N. Jáchymova atd.) až ke křižovatce s ulicí V Hamburku.
Příjezd na fotbalové hřiště v Nižboru bude možný jen od křižovatky u restaurace U Lípy (směr od Berouna, Lán,
Stradonic). Při průjezdu ulicí V Hamburku a Ke hřišti, prosíme, o opatrnost - místy je vozovka zúžená.
STAŠOV – informace o objížďce přijíždějících mužstev do Stašova od Zdic / Berouna.
Obec Bavoryně je stále neprůjezdná. Nejlepší objížďka vede ze Zdic směrem na Libomyšl / Lochovice a na křižovatce
u obalovny odbočit doprava na Stašov. Objížďka platí do odvolání.

Zprávy z KR
1. Nábor nových rozhodčích:
– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH.
Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz případně h.snajdr@seznam.cz
2. Důležité INFO:
Sledujte pravidelně webové stránky OFS Beroun, vč. Zprávy OFS / KR (zprávy komise rozhodčích) !!!

Vyřizuje:
Petr Milfait – sekretář OFS

