OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
3.května 327, 513 01 Semily
Tel.: 604 149 099, 603 734 818
ofssm@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA
do mistrovských soutěží ročník 2020/2021
s návratem na OFS do 17.6.2020
evidenční číslo klubu

Přesný název klubu/oddílu (dále jen klub)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašujeme, že pod názvem uvedeným v přihlášce je klub zapsán ve veřejném obchodním rejstříku a v informačním
systému Fotbalové asociace ČR.

hlavní hřiště, adresa

náhradní hřiště, adresa

Klub splňuje podmínku § 46 SŘ, zejména zajištění řádného
umytí pro soupeře a rozhodčí ANO
NE *

Klub splňuje podmínku § 46 SŘ, zejména zajištění řádného
umytí pro soupeře a rozhodčí ANO
NE *

telefon:

telefon:

Prohlašujeme, že všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána, budou odpovídat
Pravidlům fotbalu, Soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže uvedeným v Rozpise soutěží a jsou řádně schválena řídícím
orgánem. Za případné nedostatky nese plnou zodpovědnost pořádající oddíl (i za hřiště jiného majitele). Utkání lze hrát
pouze na zde uvedených vlastních hřištích s výhradou použití § 6 a 35 soutěžního řádu!

jméno a příjmení sekretáře:

celá adresa včetně PSČ:

telefon:

e-mail:

číslo bankovního účtu klubu:

webové stránky klubu:

*Nehodící se vymažte nebo škrtněte

Startovné pro nový Soutěžní ročník 2020/2021 bude zahrnuto do sběrné faktury v rámci v systému is.fotbal.cz.
Soutěžní záloha se pro ročník 2020/2021 nevybírá, veškeré poplatky budou zaznamenávány ve sběrné faktuře.
Startovné hradí pouze přihlášená družstva dospělých ve výši 1300 Kč za přihlášené družstvo (vzhledem k nedohrané
sezóně 2019/2020 zálohy sníženy na 50 %). Kompenzační poplatky za chybějící mládežnické družstvo v rámci okresního
přeboru dospělých byly zrušeny. Termín losovacího aktivu bude včas oznámen.
Opakované střídání v soutěži dospělých

ANO

NE

Sdružený start v soutěži dospělých

ANO

NE
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Fotbalový klub přihlašuje do soutěží OFS Semily ročník 2020/2021
družstvo

ANO/NE

Hrací den /úředně

Dospělí OP

A

SO úředně

Dospělí OP

B

SO úředně

Dospělí OS

A

NE úředně

AB

Dle losu

Dorost

A

není vypsána

Veteráni 40 (7+1)

A

Dle dohody

Starší žáci 8+1

A

NE 9.30

Mladší žáci 7+1

A

SO 9.30

Dospělí Okresní pohár

Změna na den/hod. Poznámka - viz pokyny

není vypsána

není vypsána

B
Starší přípravka 5+1

A

SO 09:30

B
C
Mladší přípravka 4+1

A

9:30

B

Dle dohody na aktivu

C
Přihlašovaná družstva vyplňte – ANO

Nepřihlašovaná – proškrtněte

Změna hracího dne jednotlivých kategorií bude provedena dle uvedených požadavků klubu s ohledem na obsazování
rozhodčích. O změně hracího dne rozhoduje výhradně STK OFS Semily.
Přihlašujeme se do soutěže s vědomím, že náš klub/oddíl je finančně zabezpečen tak, aby mohl celou soutěž řádně
dokončit. V případě odstoupení uhradíme soupeřům a OFS vzniklé náklady. Touto přihláškou přejímáme všechny
povinnosti k řídícímu orgánu, jeho odborným komisím a k plnění všech řádů a nařízení.
Klub dodrží technické povinnosti, zejména zajištění řádného umytí pro soupeře a rozhodčí. Při zjištění nedodržení těchto
povinností, bude muset (OP+OS) doplatit kompenzační poplatek - dle RS.

V podzimních měsících budou zahájeny turnaje okresních výběrů U11 a U12 a dívčího výběru U14.
Nahlašte talentované hráče (ročník 2010 a mladší) a hráčky (2006 a ml.):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Jména, funkce a podpisy dvou statutárních zástupců

razítko klub
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