FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1
792 01 Bruntál

Sportovně-technická komise OFS Bruntál
Zápis č. 1 ze dne 12. 8. 2015 - SR 2015-2016

1. Změny termínu a místa utkání
Okresní přebor [muži]
Osoblaha
Změna pořadatelství, začátku na 17:00 (pův.15:00) STK souhlasí
Poplatek:100,-Kč
Zápas 2.kola č. 8 Osoblaha -Vysoká se odehraje v so 15.8.15 v 17:00 hod.
Vrbno p. Prad.

Změna termínu na 23.8. (pův.22.8.), začátku na 16:00 (pův.17:00) STK souhlasí
Poplatek:100,-Kč
Zápas 3.kola č. 17 H. Benešov -Vrbno p. Prad. se odehraje v ne 23.8.15 v 16:00

Vysoká

Změna termínu na 29.8. (pův.29.8.), začátku na 17:00 (pův.15:00) STK souhlasí
Poplatek:100,-Kč
Zápas 4.kola č. 22 Vysoká -St. Ves se odehraje v so 29.8.15 v 17:00 hod.

Rýmařov

Změna termínu na 29.8. (pův.30.8.) STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 28 Rýmařov "B"-Zátor "A" se odehraje v so 29.8.15 v 17:00

III. Třída sk. "A" [muži]
Lichnov
Změna termínu na 28.10. (pův.22.8.), začátku na 14:00 (pův.17:00) STK souhlasí
Poplatek:100,-Kč.
Zápas 3.kola č. 14 Lichnov -N. Heřminovy se odehraje v st 28.10.15 v 14:00
Brantice

Změna pořadatelství STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 24 Lichnov -Brantice se odehraje v so 29.8.15 v 17:00 hod.

Okresní přebor [starší dorost 7+1]
Juventus Br.
Změna termínu na 14.8. (pův.6.9.), začátku na 17:00 (pův.9:00) STK souhlasí
Poplatek nebude odečten ze sout. zálohy
Zápas 1.kola č. 2 Juventus Br. -Sv. Hora se odehraje v pá 14.8.15 v 17:00 hod.
na hřišti: Sv. Hora
Okresní přebor sk. "A" [starší přípravka 5+1]
Brantice
Změna začátku na 10:00 (pův.15:00) STK souhlasí
Poplatek nebude odečten ze sout. Zálohy
Zápas 4.kola č. 20 Brantice -Zátor se odehraje v so 29.8.15 v 10:00 hod.
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Okresní přebor sk. "B" [starší přípravka 5+1]
Rýmařov
Změna termínu na 1.9. (pův.27.8.) STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 13 Rýmařov "A"-Břidličná "B" se odehraje v út 1.9.15 v 16:00
Juventus Br.

Změna termínu na 2.9. (pův.28.8.), začátku na 16:45 (pův.16:30) STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 15 Juventus Br. -Břidličná "A" se odehraje v st 2.9.15 v 16:45

Rýmařov "B"

Změna termínu na 1.9. (pův.27.8.) STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 16 Rýmařov "B" -H. Benešov se odehraje v út 1.9.15 v 17:30

Okresní přebor [mladší přípravka 5+1]
Rýmařov
Změna začátku na 10:15 (pův.14:00) STK souhlasí
Zápas 4.kola č. 21 Rýmařov -Vrbno p. Prad. se odehraje v ne 30.8.15 v 10:15
Juventus Br.

Změna termínu na 22.9. (pův.29.8.), začátku na 17:00 (pův.10:00) STK souhlasí.
Zápas 4.kola č. 24 Juventus Br. "A"-Zátor se odehraje v út 22.9.15 v 17:00
hod. na hřišti: SPŠ Bruntál

2. Organizační a různé:
- Doporučujeme si sestavu v zápise o utkání v IS FOTBAL vyplnit dopředu (umožněno 3 dny před
utkáním), ať nemáte poprvé zbytečně stresy před samotným utkáním
- Povinnost vedoucích mužstev je mít vždy u sebe před utkáním vytištěnou aktuální Listinu hráčů (může
být i černobílá), která slouží místo registračních průkazů
- Zkontrolujte si fungování internetu na hřišti
- Stravné se rozhodčím již nevyplácí
- Dopravné se vyplácí, v elektronickém zápise se zapíše pouze výsledná částka (zapíše HR), která se určí
z počtu ujetých kilometrů z místa bydliště do místa utkání a zpět nejkratší cestou x 5 Kč.
- Soupisky do IS vyplňují pouze kluby, které mají B mužstva v dané kategorii!!!
- Dohody o změně utkání zatím zasílejte mailem na mě, tak jak jste byli zvyklí doposud, než začne
fungovat nový přímý systém v IS FOTBAL (budeme vás informovat, až se to spustí)
- Od 6. 8. jsou spuštěny nové webové stránky FAČR www.fotbal.cz , kde najdete veškeré oficiální
informace ze soutěží OFS (v sekci Soutěže, Moravskoslezský kraj, Bruntál)
- Rozhodnutí o uložení trestu od DK, STK příp. KR se budou zveřejňovat na „Úřední desce“, kterou
najdete na nových webových stránkách www.fotbal.cz v sekci Moravskoslezský kraj, Bruntál
- Jelikož jsou veškeré výsledky zveřejněné on-line, nehlásíte již výsledky utkání. Tato povinnost vám
odpadá.
- Rozpis soutěží OFS pro SR 2015/16 bude pouze v elektronické podobě

Příští jednání STK OFS se uskuteční dne 19. 8. 2015 od 15:30 v sídle OFS Bruntál.
V Bruntále dne 12. 8. 2015.
zapsal: Marek Koraba
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ověřil: Josef Krajčovič
předseda STK OFS
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