
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ OFS BENEŠOV 2019/2020 

Aby přihláška mohla být přijata jako platná, musí být správně a úplně vyplněna, klub musí splnit základní podmínky pro účast v 

soutěžích a odeslat přihlášku do uvedeného termínu – poštou, emailem (sken) nebo osobně na sekretariát OFS do 24.6.2019. 

 

1) Podmínky pro zařazení do soutěže 

Řídící orgán zařadí družstva do příslušných tříd soutěží podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku, podle platných norem a na 

základě podané přihlášky družstva do soutěže – při splnění podmínek stanovených pro účast v příslušné soutěži. 

Za pozdní přihlášení družstva do soutěže uhradí klub poplatek dle sazebníku za každé takové družstvo. 

Pro zařazení družstva do soutěží musí klub dodržet technické povinnosti organizátora utkání dané Soutěžním řádem.  

 

2) Startovné a příspěvek na řízení soutěží OFS schválený VV OFS pro SR 2019/2020: 

Dospělí 2000,- Kč s mládeží v jakékoliv soutěži FAČR, za každé družstvo v soutěžích OFS, které má alespoň jedno družstvo mládeže bez rozdílu třídy 

Okresní přebor bez mládeže   8000,- Kč  

III. třída bez mládeže  7000,- Kč  

IV. třída bez mládeže   3000,- Kč  

Dorost    500,- Kč  

Žáci a přípravka   300,- Kč  

Předpřípravka   bez startovného 

* forma úhrady – prostřednictvím sběrného účtu FAČR. 

 

3) Jméno sekretáře + kontakty na klub/oddíl: 

Adresa a kontakty klubu s řídícím orgánem dále slouží jako podklad pro sestavení a úpravy adresáře OFS.  

Spojení na kluby je povinné. Na uvedenou emailovou adresu klubu budou zasílány zprávy a ostatní požadavky OFS. 

Veškeré, pro kluby závazné, informace jsou zveřejňovány na Úřední desce. Prostřednictvím webových stránek budou dále sdělovány úřední 

zprávy, novinky a informace týkající se činností svazu. 

Nedílnou součástí všech přihlášek do soutěží je povinná příloha obsahující směrnice GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy 

veškeré informace jsou obsaženy v této příloze. Bez této přílohy je přihláška do soutěží považována za neplatnou.  

 

4) Žádost o přidělení losovacího čísla: 

Na žádaná čísla se bude přihlížet pouze u soutěží dospělých ve II. a III. třídě, kde je stanovený počet družstev ve skupinách (14). Nemusí být 

vyhověno – rozhoduje STK. 

U ostatních soutěží nelze číslo uplatňovat, neboť zatím není známý počet ve skupinách. Uvádějte u těchto družstev pouze hrací den (změna 

– např. dorost NE 11:00). 

Přednostní právo na případné žádané číslo má oddíl z krajských soutěží a vyšším počtem mládežnických družstev v soutěži.  

 

Klub, který žádá přidělení čísla, uvede do poznámky přihlášky u svých družstev: 

- B mužstvo shodně nebo proti A mužstvu (ve zkratce: B shodně s A, B proti A…) 

- Dorost proti nebo shodně s A mužstvem (D proti A,…) 

- Dorost shodně nebo proti žákům a podobně (D shodně s Ž,…) 

 

Ve všech soutěžích OFS je nepřípustné, aby všechna družstva jednoho klubu hrála na domácím hřišti v jeden víkend, dále STK nebude 

povolovat předzápasy B mužstva dospělých před A mužstvem a naopak (výjimky pouze u klubů, jejichž A mužstva startují v krajských 

soutěžích). Utkání mládeže musí být sehráno zásadně dopoledne. 

 

5) Sdružené družstvo: 

V soutěžním ročníku 2019/2020 lze u mládežnických soutěží využít status sdruženého družstva.  

Status sdruženého družstva uvedou oddíly do poznámky za přihlášenou soutěž. Společně s přihláškou do soutěží zašle jeden z oddílů 

vyplněnou dohodu o startu sdruženého družstva.  

Veškerá ustanovení ohledně sdružených družstev se řídí Soutěžním řádem FAČR. 

 

6) Úřední dny a začátky: 

Dospělí   neděle, úřední začátek 

Dorost   neděle 10:15 

Žáci a přípravka  sobota 10:15 

Řídící orgán si vyhrazuje právo stanovení úředního termínu v případě nerovnoměrného rozdělení utkání na sobotu a neděli.  

 

V soutěžním ročníku 2019/2020 není možné pro kategorie mládeže uplatnit hlášenku utkání. Ve všech kategoriích se postupuje podle § 8/4 

Soutěžního řádu FAČR. 

 

7) Začátky mistrovských soutěží – podzimní část ročníku 2019/2020: 

Přibližné začátky mistrovských soutěží jsou stanoveny takto: (podle počtu přihlášených družstev, předehrávek apod.) 

14 družstev  24.-25. srpen 2019 

12 družstev  24.-25. srpen 2019 

10 družstev a méně  podle počtu přihlášek 

 

LOSOVACÍ AKTIV OFS - termín bude oznámen podle aktivu SKFS, pravděpodobně konec července 2019 

 

         Schváleno VV OFS Benešov dne 29.4.2019 

 


