FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz PELHŘIMOV
IČO: 22882847, sídlo Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
e-mail: ofspe@seznam.cz

Zápis STK OFS Pelhřimov č. 1
SR 2022/2023
ze dne 13. 7. 2022
Přítomni:
-------Odsouhlaseno korespondenčně

1. Informace k organizaci SR 2022/2023
• Začátky soutěží dle termínové listiny:
-

OP II třída "POUTNÍK LIGA" – přihlášeno 11 týmů – začátek 20. - 21.8.2022 (1. kolo)
OP III třída "ELPE LIGA" – přihlášeno 13 týmů – začátek 13. - 14.8.2022 (2. kolo)
OP IV. třída " REALITY 11 LIGA" – 9 týmů – začátek 20. - 21.8.2022 (1. kolo)
Soutěže mládeže – začátek 3. - 4.9.2022

• TJ Sokol Želiv odehraje 2.-6. kolo III. třídy podzimní části doma, následně zbývající kola podzimní
části venku. V jarní části soutěže pak odehraje 15. – 19. kolo venku a následně zbývající kola jarní
části doma.
• Rozlosování podzimní části jednotlivých soutěží dospělých je zveřejněno v IS FAČR.
• Bezplatné změny v IS FAČR možno zadávat do 29. 7. 2022.
• Změny bez souhlasu soupeře lze navrhnout řídícímu orgánu soutěže nejpozději 15 dnů před prvním
soutěžním utkáním dané soutěže. Potom už jedině se souhlasem soupeře.
• Rozlosování soutěží mládeže bude provedeno dodatečně, před začátkem těchto soutěží.
Organizaci a počet účastníků řeší STK ve spolupráci s KM OFS (M. Moravec mmory@email.cz, 723
017 534) – žádáme zástupce klubů, aby s KM OFS komunikovali a co nejdříve sdělili, jaké soutěže
budou hrát.

2. Fotoalba dresů
V soutěžích musí družstvo hostů respektovat barvu dresů domácího klubu.

K zajištění tohoto opatření jsou kluby povinny nejpozději 10 dnů před zahájením příslušné soutěže
předat STK OFS Pelhřimov v elektronické podobě 2 barevné fotografie sady dresu hráčů (dres-trenýrkyštulpny) – pohled zepředu a zezadu.
Např. takto:

II. a IV. třída – nejpozději do 10.8.2022
III. třída – nejpozději do 3.8.2022
Mládež – nejpozději do 24.8.2022
Fotografie zasílejte na ofspe@seznam.cz.
Fotogalerie dresů v jednotlivých soutěžích budou následně rozeslány klubům a zveřejněny na
https://ofspelhrimov.cz.

3. Soupisky
STK připomíná, že soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy
nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže

Zapsal:
Tomáš Vejsada
předseda STK OFS Pelhřimov

