Určeno všem TJ(SK, FO) v rámci OFS Uherské Hradiště

Věc: přihlášky do soutěží OFS UH SR 2020/2021 - INFORMACE
Na přihlášce neuvádějte losovací čísla pro svá mužstva (jen max. pro info STK), ale zdůvodněte, jak
mají být vaše družstva nalosována (např. dorost předzápas mužů, muži proti dorostu, dorost jako žáci,
všechna družstva venku, příp. doma, dorost proti mužům v ???, popř. 22. září 2020 hrát doma – hody).
V poznámce lze uvést v případě sdruženého startu dotyčný oddíl.
V případě nejasností volejte předsedovi STK Stanislavu Němečkovi – mobil 777 309 551.
Součástí přihlášky je při přihláška na Pohár OFS UH, hlásí se jen mužstva hrající soutěže mužů a žáků
řízené OFS UH. U žáků je možno pro pohár sdružení dvou různých klubů hrajících okresní soutěže.

Úřední začátky(dále jen ÚZ)
ÚZ mužů – dle TL
ÚZ dorostu – neděle 2,5 hodin před ÚZ mužů.
ÚZ žáků - neděle 10:00
ÚZ přípravek – sobota 14:00
Soutěže:

Okresní přebor mužů
Okresní soutěž mužů
Okresní přebor dorostu
Okresní přebor žáků 10+1 (2006 a mladší)
Okresní přebor žáků mladší 7+1 (2008-2009)
Okresní soutěž žáků M 7+1 (2006-2009)
Okresní přebor přípravek starších 5+1
Okresná přebor přípravek mladší (4+1)
Okresní soutěž přípravek (5+1)

Losovací aktiv pro nový SR 2020/21 se fyzicky konat nebude. V dostatečném předstihu bude
na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny
losovacích čísel, případně místa utkání či zač. utkání. OFS stanoví tzv. ROZHODNÝ DEN,
do kterého je možné provádět úpravy přihlášek, Termín „rozhodného dne“ bude stanoven až
podle termínů losovacích aktivů 1.ligy, ŘKF M – Olomouc a KFS Zlín a bude včas sdělen
TJ(SK,FO).

Vyplněné přihlášky zašlete do 3.července
UH !!!

2020 na sekretariát OFS

Přihlášky odesílejte emailem , lze i poštou nebo osobně předat na
sekretariát OFS.
Přílohami tohoto informačního dopisu jsou
pro podzim 2020 a přihláška do soutěží

termínová listina OFS UH

Stanislav Němeček

František Miko

předseda STK OFS

předseda OFS

