OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562

01 Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________

Informace klubům před vyplněním přihlášky do soutěží OFS.
Určeno sekretářům a předsedům klubů OFS Ústí nad Orlicí.
Ústí nad Orlicí 25.5.2021
Vážení sportovní přátelé,
zasíláme vám informace k přihlášce do mistrovských soutěží OFS Ústí nad Orlicí pro
soutěžní ročník 2021/2022. Termín jejího vrácení elektronickou poštou je stanoven
nejpozději do pondělí 15. června 2021(e-mail: stk@ofsuo.cz) a prosíme o jeho dodržení.
Pro sezonu 2021/2022 vyhlašuje OFS Ústí nad Orlicí tyto soutěže:
• OP II.třída mužů - 14 týmů
•

OP III. třída mužů – podle počtu přihlášených družstev
při větším počtu družstev regionálně 2 skupiny nebo možnost otevřít OP IV.třídu)

•

POHÁR OFS Ústí nad Orlicí mužů je vypsán pro družstva OP II.třídy a OP III.třídy.

•

OP DOROSTU (ročník 2003 a ml.) v počtu hráčů 8 + 1 na zkrácené hřiště
v případě zajištění dotací z Pardubického kraje by se hrálo, od vápna k velké brancejedna branka pevná/7,32x2,44/ a jedna přenosná, zaplacená z dotace a dodaná
zdarma týmům hrající tuto soutěž /7,32x2,44/.

•

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ (ročník 2007 a ml.)
v počtu hráčů 10 + 1 - hraje se na celé hřiště, branky 7,32x2,44m.

•

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ (ročník 2007 a ml.)
v počtu hráčů 8 + 1 - hraje se mezi vápny, branky 5x2m.

•

OP MLADŠÍCH ŽÁKŮ (ročník 2009 a ml.)
v počtu hráčů 7 + 1 – hraje se na šířku hřiště, branky 5x2m.

•

OKRESNÍ SOUTĚŽ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK(ročník 2011 a ml.)
v počtu hráčů 5 + 1, hřiště 27m x 42m + - 2m, branky 5x2m.

•

OKRESNÍ SOUTĚŽ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK (ročník 2013 a ml.)
v počtu hráčů 4 + 1, hřiště 24m x 35m + - 2m, branky 5x2m.

•

OKRESNÍ SOUTĚŽ BAMBINY (ročník 2015 a ml.)
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•

v počtu hráčů 4 + 1, hřiště 18m x 30m + - 2m, branky 5x2m.
Na základě rozhodnutí VV FAČR o ukončení amatérských soutěží ze dne 4. 5. 2021
budou družstva startovat v těch soutěžích, v nichž hrála v soutěžním ročníku
2020/2021, pokud se přihlásí. Případné změny v zařazení do soutěží (doplňování míst
ve vyšších soutěžích apod.) budou řešeny individuálně v souladu se SŘ FAČR a
rozhodnutím VV FAČR.

•

Do soutěže nebude zařazeno družstvo, které nebude mít ke dni konání losovacího
aktivu uhrazeny dluhy stanovené sběrnou fakturou (SŘ §16, odst. 2).

•

Přihlášku vyplňte a to včetně kontaktních údajů, jako základní způsob této komunikace
mezi OFS a kluby-povinně je třeba vyplnit údaj „e-mail“ Dále do přihlášky uveďte
veškeré vaše požadavky na losování (předzápasy, návaznost na místní události, proti
čísla na krajské soutěže atd.). Přednostně bude vyhověno požadavkům klubů
krajských soutěží s nejvyšším počtem družstev.

•

V soutěžích mládeže bude umožněn sdružený start družstev (jako souklubí) na základě
oboustranně potvrzené smlouvy mezi kluby a seznamu hráčů dle Soutěžního řádu
FAČR. Tuto smlouvu zašlou dotčené kluby společně s přihláškou, seznam hráčů potom
nejpozději 5 (pět) dnů před zahájením příslušné části soutěže.

•

V soutěžích OFS Ústí nad Orlicí je pro ročník 2021-2022 stanoveno startovné jen pro
soutěže mužů v OP II.třídy a v OP III.třídy ve výši 1000,- Kč.

•

Kluby, které mají zájem přihlásit do soutěžního ročníku družstvo dorostu v počtu hráčů
10 + 1, tak mohou učinit v soutěžích Pardubického krajského fotbalového svazu.
Soutěž dorostu v počtu hráčů 8 + 1 bude řešena na losovacím aktivu podle počtu
přihlášených družstev. Nabízí se možnosti vytvoření společné soutěže s okolními OFS.

•
•

Soutěž starších žáků v počtu hráčů 10 + 1 nebo v počtu 8 + 1 bude řešena na losovacím
aktivu dle počtu přihlášených družstev.

•

V kategoriích mládeže může STK OFS Ústí nad Orlicí využít případné možnosti
vytvoření společné soutěže s okolními OFS, a to v zájmu vyšší kvality i kvantity soutěží.

•

Účast v Poháru OFS Ústí nad Orlicí mužů je vypsána pro všechna družstva hrající
Okresní přebor II. a III. třídy. Systém soutěže bude řešen podle počtu přihlášených
družstev na losovacím aktivu.
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•

Předpokládané zahájení soutěží:
7. - 8. 8. 2021
Soutěže - OP II.třídy a OP III. třídy.
4. - 5. 9. 2021
Soutěže - Dorostu,starších a mladších žáků
4. - 5. 9. 2021
Soutěže - Starších přípravek, mladších přípravek a bambiny

•

Termíny v soutěžích mládeže jsou předběžné a budou stanoveny podle zvoleného
systému soutěží a počtu přihlášených družstev.

•

Zpět vzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat
nejpozději čtyři dny před konáním losovacího aktivu (SŘ §17, odst. 4).

•

STK upozorňuje kluby, že může dojít ke změnám v uvedených termínech a jejich
posunutí dopředu či dozadu v závislosti na okolnostech (rozlosování krajských soutěží,
počet družstev v okresních soutěžích, rozhodnutí státních orgánů ČR apod.).

•

Systémy všech soutěží budou upřesněny podle počtu přihlášených družstev.

•

STK vydá kompletní termínovou listinu pro podzimní část soutěžního ročníku na
základě počtu přihlášených družstev do jednotlivých soutěží a současně v nezbytné
návaznosti na naplnění a rozlosování soutěží Pardubického krajského fotbalového
svazu.

•

Losovací aktiv se uskuteční 10. července 2021 od 9 hodin v Kulturním domě
v Ústí nad Orlicí. Podrobnosti o konání losovacího aktivu budou včas
zveřejněny.
S přáním sportovních úspěchů

Jaroslav Rozlívka, v.r.

Roman Žďárský, v. r.

předseda STK OFS

předseda VV OFS
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