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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
TEPLICE
Sportovně technická komise
Kollárova 11, Teplice, 415 01

cmfs-stk.ofsteplice@o2active.cz, smrz@ofsteplice.cz

733 605 104

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Důležité informace pro Jarní část SR 2018/2019
- U všech utkání je nastaven úřední den a čas dle přihlášek do soutěže (pokud v přihlášce nebyl hrací den
či čas výkopu uveden, je výkop nastaven dle termínové listiny jaro 2019). V případě, že chcete změnit
hromadně či jednotlivě den, hodinu či místo utkání, učiňte tak, kdy vám je zpřístupněna funkce
Hromadná hlášenka, přes kterou si můžete měnit své utkání dle vašich požadavků. Nezadávejte změny
termínů přes funkci Změnu termínu - tato změna bude automaticky zamítnutá svazem, protože není
určena pro změnu, kterou musí potvrdit soupeř a svaz. Funkce Hromadná hlášenka bude přístupná až do
15 dnů před prvním jarním utkáním každé soutěže. Poté budete zadávat změny přes funkci Změna
termínu tak, jak to děláte během sezony. Je nutné zachovat formát data a času, aby šla tato vaše změna
uložit. V případě dotazů či problémů kontaktujte STK, kdykoliv ve dnech po-ne od 8:00 – 20:00
telefonicky na čísle 733 605 104 (v případě, že nebudu na příjmu, zavolám zpět.) v jiné hodiny emailem
smrz@ofsteplice.cz či zprávou (Messenger, WhatApp, SMS). Kontrola bude provedena po uzavření
hlášenek 15 dní před soutěží a v případě, že nebude odpovídat Rozpisu soutěží, tak vám hrozí, že bez
souhlasu soupeře již změnu neučiníte, proto si to dobře zkontrolujte.
- od 1. ledna 2019 do 28. února 2019 – ČLENSTVÍ FAČR, platba členství FAČR hráčů a funkcionářů na rok
2019
- zpracování soupisek v IS nejpozději 3 dny před zahájením příslušné soutěže B mužstev
- Zahájení soutěží JARO 2019
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých skupina A: 23. 3. 2019 - vložena kola ve svátek 1. a 8. 5. 2019
– výkop vložených kol v 17:30 (termín vložených kol je možno po dohodě se soupeřem změnit. Změnu je
možno udělat bez poplatku do 15. 4. 2019)
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých skupina B: 23. 3. 2019
I. KOMÁRKOVÁ - HMF ELEKTROMOTORY Přebor ml. žáků: 30. 3. 2019 - vložena kola ve svátek
1. a 8. 5. 2019 – výkop vložených kol v 9:00 (termín vložených kol je možno po dohodě se soupeřem
změnit. Změnu je možno udělat bez poplatku do 15. 4. 2019)

Za STK OFS v Teplicích Jan Smrž – předseda STK

