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ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 24.ledna 2020
HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
 Upozorňujeme na termín úhrady členských příspěvků FAČR 28.2.2020.
 Krajský úřad Zlínského kraje vypsal od 20.ledna následující dotační programy vhodné pro vaše oddíly:
- MAS01-20 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU 1.kolo - termín podání 12.února
- MAS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2000 OBYVATEL- termín podání 12. února
- MAS03-20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU - termín podání 12. Února
Více informací na:
https://www.kr-zlinsky.cz/dotacni-programy-zlinskeho-kraje-na-rok-2020-cl-4726.html
TRENÉRSKÁ KOMISE
 nejbližší termín doškolení k prodloužení licencí C - 9.února v Uherském Hradišti (bližší informace na
www.fotbal.cz v sekci trenéři)
VV
Nominace na cenu Osobnost fotbalu - nositel plakety Dr.Václava Jíry
VV schválil návrh udělit letošní cenu za okres Vsetín Pavlu Pernicovi ze Zubří
STK
Zimní pohár FASTAV CUP
Pohár Fastav cup na Vsetíně se bude letos konat pod záštitou OFS jako pilotní „nultý“ ročník poháru OFS. Po jeho
vyhodnocení, a při zájmu dalších oddílů, je možné jeho rozšíření v příštím roce.
Jarní část sezóny 2019/20
Aktiv oddílů nebude uspořádán – komunikace proběhne elektronickou poštou.

Základní informace k jarní části
 termín pro úhradu členských příspěvků 28.2. – poté dojde ke zrušení členství
 konec přestupního termínu 31.3.
 termín pro zaslání hlášenek - 17 dní před začátkem soutěže
 termín pro zadání soupisek do IS (pouze družstva s B týmy) – středa před začátkem soutěže A mužstva
 rozdělení družstev do vložených turnajů starší přípravky – 10.března
 rozdělení družstev do turnajů mladší přípravky – 10.března

Podrobnější informace
OP muži
 start jarní části víkend 28.-29.března – poslední kolo víkend 20-21.června
 termín pro zaslání hlášenek soupeřům a OFS – emailem : 11.března (Huslenky)
 termín pro zadání soupisek do IS – středa před zahájením soutěže A mužstva
 nárok na postup do I.B třídy vítěz, sestupy se odvíjí dle počtu sestupujících z vyšších soutěží
 Pokud nebude rozhodnuto o vítězi OP nebo o sestupujících, odehrají se zápasy těchto týmů v jednotném
termínu SO 20.června 2020 16:30 nebo na základě dohody obou soupeřů kdykoli dříve. Ostatní zápasy se
odehrají v původním termínu nebo jiném na základě dohody obou soupeřů
III.třída muži
 start jarní části víkend 4.-5.dubna – poslední kolo víkend 13-14.června
 termín pro zadání soupisek do IS – středa před zahájením soutěže A mužstva
 nárok na postup do OP vítěz a druhý celek, sestupy se odvíjí dle počtu sestupujících z vyšších soutěží
 Pokud nebude rozhodnuto o postupujících ze III. třídy nebo o sestupujících, odehrají se zápasy těchto týmů
v jednotném termínu SO 14.června 2020 16:30 nebo na základě dohody obou soupeřů kdykoli dříve. Ostatní
zápasy se odehrají v původním termínu nebo jiném na základě dohody obou soupeřů
IV.třída muži
 start jarní části víkend 11.-12.dubna – poslední kolo víkend 13-14.června
 termín pro zaslání hlášenek soupeřům a OFS – emailem: 25.března (Huslenky B)
 termín pro zadání soupisek do IS – středa před zahájením soutěže A mužstva
 po 14.kole základní části dojde k rozdělení družstev dle umístění 1-4 a 5-8 a budou hrát dvoukolově každý
s každým. Dosažené body a skóre se započítávají.
 nárok na postup do III.třídy má vítěz a druhý celek finálové skupiny, nikdo nesestupuje
 Pokud nebude rozhodnuto o postupujících do III. třídy odehraje se poslední kolo finálové skupiny v jednotném
termínu SO 14.června 2020 16:30 nebo na základě dohody všech čtyř družstev kdykoli.
 Rozlosování finálové části (čísla dle umístění po základní části)
1.kolo: 3-4 1-2 2.kolo: 2-3 4-1 3.kolo 3-1 4-2 4.kolo 1-3 2-4 5.kolo 4-3 2-1 6.kolo: 3-2 1-4
 Rozlosování nadstavby
1.kolo: 7-8 5-6 2.kolo: 6-7 8-5 3.kolo 7-5 8-6 4.kolo 5-7 6-8 5.kolo 8-7 6-5 6.kolo: 7-6 5-8
OP dorost
 start jarní části víkend 4.-5.dubna – poslední kolo víkend 13-14.června
 termín pro zaslání hlášenek soupeřům a OFS – emailem: 18.března (sd Lidečko/Poteč, sd Hrachovec/Podlesí sd
Vidče/Val.Bystřice, Valašská Polanka)
 nárok na postup do KS mají oddíly dle pořadí v tabulce
 podzimní dohrávky – nový termín domluvte, zadejte a potvrďte v IS
- Valašská Polanka - sd Chvalčov/Mrlínek
- sd Hrachovec/Podlesí - sd H.Lideč/ Val.Příkazy
- sd Vidče/Val.Bystřice- sd H.Lideč/ Val.Příkazy
STARŠÍ ŽÁCI
 start jarní části víkend 11.-12.dubna – poslední kolo víkend 13-14.června
 termín pro zaslání hlášenek soupeřům a OFS – emailem: 25.března (sd Ratiboř/Kateřinice, sd
Podlesí/Hrachovec, Hutisko, sd Vidče/Val.Bystřice)

 nárok na postup do KS mají oddíly dle pořadí v tabulce
 po 14.kole základní části dojde k rozdělení družstev dle umístění.
- první dva celky ze skupin - finálová skupina dvoukolově každý s každým - dosažené body a skóre se nezapočítávají
- třetí až šestý celek pokračuje dvoukolově každý s každým ve své skupině - dosažené body a skóre se započítávají

MLADŠÍ ŽÁCI
 start jarní části víkend 11.-12.dubna – poslední kolo víkend 13-14.června
 při nerozhodném výsledku se neprovádí PK o bonusový bod
 termín pro zaslání hlášenek soupeřům a OFS – emailem: 25.března (Hošťálková, sd Kateřinice/Ratiboř, Dolní
Bečva, Hutisko, sd Zašová/Zubří,Vidče)
 mimo soutěž odehraje jarní část sk.B Val.Meziříčí U10 (ve volných kolech soupeřů si domluví termín VM)
 po 14.kole základní části sk.A dojde k rozdělení družstev dle umístění 1-4 a 5-8. Dosažené body a skóre se
započítávají.
- Rozlosování nadstavby (čísla dle umístění po základní části
1.kolo: 3-4 1-2 2.kolo: 2-3 4-1 3.kolo 3-1 4-2 4.kolo 1-3 2-4 5.kolo 4-3 2-1 6.kolo: 3-2 1-4
1.kolo: 7-8 5-6 2.kolo: 6-7 8-5 3.kolo 7-5 8-6 4.kolo 5-7 6-8 5.kolo 8-7 6-5 6.kolo: 7-6 5-8
 Finálový turnaj o přeborníka okresu
– datum a místo konání: sobota 20.června Valašská Bystřice
- účast: první tři celky sk.A, první čtyři celky sk.B + pořadatel
 podzimní dohrávky – nový termín domluvte, zadejte a potvrďte v IS
- Ústí – sd Jablůnka/Růžďka
- Dolní Bečva - sd Zašová/Zubří
STARŠÍ PŘÍPRAVKY
 základní skupiny se odehrají dle termínové listiny (11.-14.kolo)
 Finálový turnaj o přeborníka okresu
- datum a místo konání: sobota 6.června Rajnochovice
- účast: 15 nejúspěšnějších družstev v základní soutěži + pořadatel
 podzimní dohrávky – nový termín domluvte, zadejte a potvrďte v IS
- Lidečko - Halenkov
- sd Val.Příkazy/H.Lideč - Halenkov
- Val.Polanka - Halenkov
- Jablůnka - Ústí A
- Ústí A - Leskovec
- Zašová – Rožnov
 Novinkou jsou vložené turnaje v termínech (18-19.duben + 2-3.květen + 16-17.květen + 30-31.květen).
Družstva jsou rozděleny do košů a budou se utkávat na turnajích mezi sebou v rámci daného koše. Turnaje se
zúčastní vždy 4-5 družstev a doba trvání turnaje cca 2 hodin Smyslem je, aby se utkávala družstva
srovnatelných úrovní. Účast na těchto vložených turnajích je dobrovolná.
 Zašlete prosíme emailem vaše stanovisko: ve kterých termínech se chcete turnajů zúčastnit a kdy máte zájem
turnaj pořádat – podmínkou jsou dvě sady branek 5x2 m. Po skončení sezony dojde k vyhodnocení kladů a
záporů tohoto systému a jeho případných úpravách.
 Rozdělení – v závorce je uveden počet branek 5x2 m, které oddíly uvedly při průzkumu. Pokud je uveden
otazník oddíl na průzkum nereagoval.
- 1. koš Val.Polanka (1), Hovězí (?), N.Hrozenkov (?), Ratiboř (1), Vsetín (4), Kateřinice (?), Rajnochovice (?),
Val.Meziříčí (4), Branky (2), Jarcová (2), Vigantice (?), Zašová (6) , Rožnov (2), Dolní Bečva (?)
- 2. koš Lidečko (1), Halenkov (2), Fr. Lhota (1), V.Příkazy (1), Lačnov (1), Ústí (2), Liptál (1), Leskovec (1),
Jablůnka (1), Kelč (1), Podlesí (?), Juřinka (2), Choryně (?), Val.Bystřice (1), Horní Bečva (?), Krhová (1),
Pr.Bečva (?)
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
 Tabulka s termíny soutěže je v samostatné příloze, oddíly žádáme o zaslání dvou požadovaných termínů ve
tvaru datum a čas (např. SO 16.května 10:00) Jeden termín vyberte z termínů 1-4, druhý 5-8.
 Finálový turnaj o přeborníka okresu
- datum a místo konání: neděle 14.června Liptál
- účast: všechna přihlášená družstva

