
 

Informace k novému ročníku meziokresní soutěže Výběrů OFS a pozvání na setkání 
talentované mládeže  OFS BENEŠOV  v kat.U-11 /roč.2004 a mladší / a v kat. U-12 
/roč.2003 a mladší /  

 Ve čtvrtek  25. září  začíná setkání talentované mládeže roč. 2004 a mladších od 
16,30hod do 18,30 hod. v KONDRACI. Sraz v 16,30 hod. na hřišti .  

Trenéři  Petr KOTORA a Miloš FILIP  z Vlašimu budou sestavovat Výběr OFS  U-11 pro 
novou sezónu .  

V této kategorii se hraje systémem  2x  5+1 na obou hřištích současně . Hrací systém  je 
stejný jako v minulé sezóně .  

OFS BN je ve skupině s OFS PB,OFS PZ a OFS PV  / STŘEDNÍ ČECHY JIH / . 
Organizátorem podzimního turnaje U-11 i U-12  bude OFS PZ  a oba turnaje se budou hrát 
ve ZVOLI  u  VRANÉHO n.Vlt. V kat.U-11  bude turnaj ve středu  8.října 2014.   

Timto zveme na sraz talentované mládeže OFS BENEŠOV   kat. U-11 , roč. 2004 a 
mladší ,  s výjimkou ligistů BENEŠOVA ,  ve čtvrtek  25.9. do KONDRACE . Týká se 
chlapců i děvčat /ta mohou být i o rok starší / .  

Konečnou nominaci stanoví trenéři po KONDRACKÉM SETKÁNÍ  ve čtvrtek  25.září .  

Nominační listina  bude zároveň  sloužit jako omluvenka  do školy  8.10. 2014 .  

---------  

Výběr U-12 /roč.2003 a mladší / povedou trenéří   Pavel KŇAZÍK z Vlašimi , Tomáš 
RADIL z Benešova a  Theodor MÁCA ml. z Bystřice .  

Jim začíná příprava   ve středu 1.října   setkáním talentované mládeže  v BYSTŘICI .  Sraz 
v 16,30 hod. na hřišti, konec v 18,30 hod.  

Jako základ poslouží roč.2003 pro jarní část minulé soutěže /viz.repre OFS  na stránkách 
OFS BN /.  Zároveň zveme další talentované děti /chlapce i děvčata / roč. 2003 a 
mladší  / OFS BENEŠOV, opět mimo ligistů SK Benešov, kteří se dle regulí zúčastnit 
nesmějí. I tady  mohou být děvčata o rok starší .                       

Nominační listina bude zároveň sloužit jako omluvenka do školy  15.10. 2014 .  

Podzimní turnaj U-12 se bude hrát  ve středu 15.10.2014 . Hraje se systémem 1x  7+1 na 
polovině hřiště .  

Doprava z VLAŠIMI a z BENEŠOVA  na oba turnaje bude malým autobusem .  

Podrobnosti pro nominované budou včas zveřejněny na stránkách OFS .  

Tyto informace jsou zatím pozváním na uvedená setkání talentované mládeže a pro 
trenéry . Další až po obdržení informací od OFS PZ .  

Na setkání si děti vezmou chrániče a kopačky .  Bude se hrát v dresech .  

Těším se na setkání .                                            

 Za OFS BENEŠOV :     Ladislav VRKOSLAV –předseda KM  .  

 


