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ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 21.srpna 2020
Oddílům byly zaslány bezpečnostní a organizační pokyny vzhledem k situaci ohledně „Covid-19“
Schválené změny termínů

Zamítnuté změny termínů

Neschválené změny termínů

Hlášení změn termínů
Opět a znova připomínáme, že veškeré změny termínů již několik ročníků probíhají přes IS FAČR. Nestačí jen domluva
mezi oddíly, nebo jen mezi trenéry, ale je třeba dát na vědomí i STK prostřednictvím IS. Pokud je změna den či dva
před zápasem, tak i telefonicky (734 760 582). Oddíl který o změnu žádá, ji zadá jako první, a soupeř změnu buď
potvrdí nebo zamítne. Termínové změny méně jak 17 dnů před utkáním podléhají dohodě soupeřů – zadávající hradí poplatek
za změnu. Poplatek se započte oddílu, který o změnu v IS zažádal. Termínové změny více jak 17 dnů před zápasem bez
souhlasu soupeře mohou zadat do IS pouze domácí oddíly, s tím že do poznámky napíšete hlášenka a změna může být
požadována pouze v rámci daného víkendu (tzn. z neděle na sobotu nebo naopak). Termín 17 dní začíná běžet až následujícím
dnem po zadání termínové změny (0:00 h) a končí termínem, který nastane dříve, tj. přeložení ze So na Ne či opačně (24:00 h)

Letní fotbalové turnaje mládeže
VV OFS Vsetín uvolnil částku 20.000,- Kč na podporu letních fotbalových turnajů mládeže a 5.června zaslal oddílům
formulář žádosti o tuto podporu. Zájem projevily tři oddíly: Kateřinice, Prostřední Bečva a Vel.Karlovice + Karol.
Každému z těchto oddílů byla rozhodnutím VV přidělena částka 6.000 Kč
Soutěž mladších přípravek
Oddílům byl zaslán rozpis turnajů. Účastní se celkem 32 družstev. Oddíly, které ještě nedodaly přesný termín
pořádání svého turnaje žádáme o nápravu

