OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________

Zpráva z ustavujícího jednání STK OFS Ústí nad Orlicí - č.1

7.5.2021

Přítomni:
Rozlívka J., Švercl M., Sklenář P., Richter V., Horák J., Richter T.,
Švihálek M.,(za STK KFS)
Omluveni: Novotný D.
1. Ukončení soutěžního ročníku 2020 - 2021
STK bere na vědomí Rozhodnutí VV FAČR ze dne 4. 5. 2021 o ukončení
soutěžního ročníku
2020 - 2021, včetně souvisejících opatření.
2.Po dohodě s M.Švihálkem bude D.Novotný pomáhat v komisi STK KFS Pardubice.
3.Kontrola zápisů soutěžních utkání hraných v OFS Ústí nad Orlicí (po každém kole),
předání informací pro řešení jednotlivých přestupků a pro vypracování týdenní zprávy
STK.
J.Horák
OP II.třídy
+
starší žáci
P.Sklenář
OP III.třídy +
mladší žáci
V.Richter, T.Richter -

Starší přípravky, mladší přípravky, bambiny

4.Řešení způsobu zápisů do IS FAČR turnajových zápasů - Starší přípravky, mladší
přípravky, bambiny
Dle informací M.Švihálka se toto řeší na krajích, ale i na FAČRU. Jak bude nějaká
jasná informace, budeme o ní informováni a budeme s ní pracovat .
5.Přihláška do soutěží OFS Ústí nad Orlicí ročníku 2021 – 2022.
Dle připomínek členů komise STK dohodnuto co musí v přihlášce být a co ne.
Konečnou variantu za STK upraví Petr Sklenář, aby mohla být předložena na schůzi VV
OFS Ústí nad Orlicí. Přihláška bude přílohou této zprávy.
KATEGORIE SOUTĚŽÍ DO, KTERÝCH SE BUDE MOŽNO PŘIHLÁSIT.
 OP.II.třída mužů 14 družstev (Dle FAČRU v případě, že se nějaký klub
nepřihlásí, bude soutěž doplněna družstvem z OP.III třídy podle pořadí
v nedohraném ročníku 2020-21).
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OP.III.třída mužů Dle počtu přihlášených týmů???
Řešení družstva Jiskry 2008(pokud se přihlásí družstva „B“ a „C“). Možnost
vytvoření dvou skupin, aby se neporušil soutěžní řád ???
Okresní pohár mužů
Oslovit kluby jaký bude zájem o hraní
poháru(komise STK pověřila J.Rozlívku o vytvoření dopisu klubům o jejich zájmu
ho hrát, v žádném případě jim nic nenařizovat).
OP Dorostu
Dle počtu přihlášených týmů??? Řeší se jakým
způsobem soutěž hrát. Vzhledem k malému počtu hráčů je návrh hrát v počtu 8 +
1, ale hlavně se diskutuje o tom v jakém formátu.
Možnosti:
a)mezi vápny na branky 5 x 2 m, na ofsajdy, hokejové střídání.
b)na jednu pevnou branku 7,32 m x 2,44 m a jednu přenosnou 7,32
m x 2,44 m, která by byla na hraně protilehlého velkého vápna, na ofsajdy,
hokejové střídání.
Komise STK pověřila J.Rozlívku o vytvoření dopisu klubům o jejich zájmu hrát
soutěž dorostu a v jakém formátu.
OP Starších žáků(10+1) Dle počtu přihlášených týmů??? Hrálo by se na
celé velké hřiště a velké branky,na 2x35minut, na ofsajdy, hokejové střídání.
Nejmenší počet přihlášených týmů 4 ??. Jinak budou zařazeny do formátu 8+1 na
zmenšené hřiště mezi vápny.
OP Starších žáků(8+1) Dle počtu přihlášených týmů???
Hrálo by se mezi vápny na branky 5 x 2 m, 2x35minut, na ofsajdy, hokejové
střídání.
OP Mladších žáků Dle počtu přihlášených týmů???
Možnosti formátu jak soutěž hrát.
a)Hrálo by se v počtu hráčů 8 + 1 mezi vápny na branky 5 x 2 m, na ofsajdy,
hokejové střídání, přesná pravidla ještě dořešit.
b) Hrálo by se v počtu hráčů 7 + 1 napříč hřiště na branky 5 x 2 m, bez ofsajdů,
hokejové střídání, přesná pravidla ještě dořešit .

Podle informací M.Švihálka se toto řeší i na KFS PARDUBICE, je snaha sjednotit, aby se
ve všech okresech hrálo stejným způsobem. Jak se jednotlivé okresy dohodnou, podle
tohoto formátu se bude hrát. A tuto variantu zařadíme do přihlášek.
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OP Starších přípravek(5+1)
-Hřiště 25x40m, branky 5x2m. Bude se hrát
turnajově bez sčítání výsledků. Na každém turnaji vyhlášení vítězů. Systém dle
počtu přihlášených týmů???



OP Mladších přípravek(4+1)
-Hřiště 20x35m, branky 5x2m. Bude se hrát
turnajově bez sčítání výsledků. Na každém turnaji vyhlášení vítězů. Systém dle
počtu přihlášených týmů???



OP BAMBINY(4+1) -Hřiště 15x30m, branky 5x2m. Bude se hrát turnajově bez
sčítání výsledků. Na každém turnaji vyhlášení vítězů. Systém dle počtu
přihlášených týmů???



Termín přihlášek st.přípravek, ml.přípravek a bambin, bude možnost dodatečně
přihlásit do 31.7.2021.

5.Aktualizace adresáře klubů 6.Termínová listina

-

provést dle přihlášek

PODZIM 2021

Komise STK OFS Ústí nad Orlicí navrhuje:
Zahájení soutěží
OP.II a OP.III mužů
Dorost, st.žáci a ml.žáci
Pohár OFS mužů

SO-NE 7. – 8.8.2021
SO-Ne 4. – 5.9.2021
SO-NE 31.7 – 1.8.2021
ÚT 28.9.2021

Náhradní termíny:

ÚT 28.9.2021
ČT 28.10.2021
7.Kolaudační rozhodnutí o schválení fotbalových hřišť OFS Ústí nad Orlicí. Bude
nutná kontrola a aktualizace údajů. Jestli je možnost dohledání stávajících.
8.Informační dopis klubům před zahájením soutěží a před podáním přihlášek.
Komise STK s dopisem souhlasí, je však třeba něž se dopis odešle klubům doplnit
aktuální údaje.
9.Losovací aktiv by měl být začátkem července – přesný termín včas upřesníme.
Zápis ze dne 7.5.2021 provedl za STK OFS Ústí nad Orlicí - Rozlívka Jaroslav.
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