FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA
Vodárenská 18
747 07 Opava

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Losovací aktiv OFS Opava – SR 2013/2014
konaný dne 11.7.2013 v Buly Aréně v Kravařích
1. Emailová adresa OFS Opava:

ofsopava@seznam.cz

2. Adresa webových stránek OFS Opava: www.ofsopava.cz
Adresa webových stránek MS KFS:
www.mskfs.cz
Adresa webových stránek FAČR:
www.fotbal.cz
3. Číslo účtu OFS Opava:
FAČR).

246432567/0300 (variabilní symbol = registrační číslo klubu u

4. Soutěžní zálohy na SR 2013/2014 a nedoplatky za SR 2012/2013:
Kluby jsou povinny uhradit soutěžní zálohy ve výši 2.000,- Kč na SR 2013/2014 či nedoplatky
za SR 2012/2013 nejpozději do termínu 31.7.2013 tak, jak statutární zástupci stvrdili svým
podpisem v přihlášce do soutěží.
5. Termíny předložení Seznamů či Soupisek družstev pro podzimní část dle SŘ článku 15:
- muži + dorost …………………………………………………….…………. do 14.8.2013,
- účastníci vyšších soutěží (kopie A družstva potvrzená vyšším svazem) ...… do 14.8.2013,
- žáci ……………………………….………………………………………… do 28.8.2013.
6. Rozhodnutí odborných komisí nejsou zasílána poštou, ale jsou pouze vystavena na
webových stránkách www.ofsopava.cz formou zápisů z odborných komisí.
7. Střídání hráčů v kategorii mužů:
Upozorňujeme kluby na změnu podmínek u střídání hráčů v kategorii mužů: 5 hráčů včetně
brankáře.

8. Formuláře OFS Opava:
Upozorňujeme kluby na používání aktuálních formulářů OFS Opava (Zápis o utkání, formuláře
DK, STK, apod.), které je možno stáhnout na webových stránkách OFS Opava pod odkazem v
„Soubory ke stažení“ v sekci „Informace fotbalového svazu“.
9. Upozorňujeme kluby na povinnost pořadatele utkání zajistit na zápas zdravotníka.
10. Upozorňujeme kluby na povinnost jednotného názvu klubu na registračních průkazech
hráčů nastupujících do soutěží FAČR (shoda názvu klubu odvozená ze stanov organizace
s registračními průkazy všech hráčů!!!).
11. Hlášení výsledků utkání v rámci OFS Opava:
a) hlášení výsledků utkání na telefonní mobilní číslo (+420) 724210847 ihned po jeho
skončení (max. však do 22:00 hodin dne konání utkání), a to buď osobně podle instrukcí
operátorů nebo do hlasové schránky, kde uvádět i soutěž a kategorii,
b) hlášení výsledků utkání ihned po jeho skončení (max. však do 22:00 hodin dne konání
utkání) ve formě SMS zprávy na telefonní mobilní číslo (+420) 724210847. U této varianty
dbát na správné uvedení pořadí družstev a následně i výsledku utkání. Rovněž uvádět soutěž
a kategorii (např.: OPM Vřesina-Vítkov 9-9; OSD Raduň-Bohuslavice 7-7; OSZM 1+7 sk.A
Oldřišov-Kobeřice 8-8; OSMini 1+5 sk.B Slavkov-Holasovice 11-11),
c) hlášení výsledků utkání ihned po jeho skončení (max. však do 22:00 hodin dne konání
utkání) formou emailu na elektronickou adresu OFS Opava: ofsopava@seznam.cz (rovněž
uvádět soutěž a kategorii).
12. Členství ve Fotbalové asociaci České republiky:
Upozorňujeme kluby, že od SR 2012/2013 je povinnost ČLENSTVÍ ve Fotbalové asociaci
České republiky (FAČR) pro všechny hráče, funkcionáře, trenéry apod. dle platné Směrnice o
členství – viz. web clenstvi.fotbal.cz .

V Kravařích dne 11.7.2013.

David KOŘÍNEK
předseda STK OFS Opava
Okresní fotbalový svaz Opava
Vodárenská 18
747 07 Opava

Ing. Radek KOTÍK
sekretář OFS Opava

Ing. Petr KAŠNÝ
předseda OFS Opava
mobil: 724210847
web: www.ofsopava.cz
email: ofsopava@seznam.cz

