
Vážení ,  

blíží se meziokresní přebor  Výběrů OFS v kat, U-11 a U-12 .Oslovuji všechny úspěšné 

oddíly v kat.ml.žáků  a starší přípravky .Na těchto turnajích nesmí startovat žáci 

registrovaní v ligovém centru v BENEŠOVĚ .   

Příští týden , ve čtvrtek 25.září se uskuteční v KONDRACI  setkání talentované mládeže 

OFS BENEŠOV  v kat. U-11 /roč.2004 a mladší,děvčata mohou být o rok starší /. Sraz 

v 16,30 hod. na hřišti ,ukončení v 18,30 hod. Sportovní oblečení , kopačky, chrániče 

vlastní  , dresy jsou zajištěny .Obracím se s prosbou o předání  trenérům starší přípravky  

vašeho oddílu ,kteří doporučí účast  .  Účelem setkání bude vybrat  16  nejlepších +  2  

náhradníky k reprezentaci  OFS na meziokresním turnaji,který se bude konat v této 

kategorii ve středu  8.října  ve VRANÉM n.Vlt. za účasti  Výběrů OFS  PB,PZ,PV, a  

BN.  Konečnou nominaci stanoví trenéři OFS  U-11   Petr KOTORA a Miloš FILIP  . 
Bude se hrát systémem  2 x 5+1 současně . Oba turnaje  U-11 i U-12 začínají v 9,00 hod .  

Vybraní žáci  budou uveřejněni na stránkách OFS Benešov a nominační listina bude zároveň 

sloužit jako omluvenka  do školy na středu 8.října 2014 . Do Vraného n.Vlt. pojedou  malým 

autobusem s odjezdem  v 7,00 hod. z VLAŠIMI  od Benzinky v Kollárově ul., v BENEŠOVĚ 

od  hlavního Stadionu v 7,30 hod .Přepokládaný návrat do VLAŠIMI v kolem 15,00 hod.  

 -------------------- 

Další týden , ve středu 1.října se uskuteční v BYSTŘICI setkání  talentované mládeže  

OFS BENEŠOV v kat. U-12 /roč. 2003 a mladší ,děvčata mohou být o rok starší /. Sraz 

v 16,30 hod. na hřišti, ukončení v 18,30 hod. Sportovní oblečení,kopačky,chrániče 

vlastní,dresy jsou zajištěny . Obracím se s prosbou  o předání  trenérům ml.žáků a 

st.přípravky vašeho oddílu.kteří doporučí účast . Trenéři U-12 OFS BENEŠOV ,Pavel 

KŇAZÍK ,Tomáš RADIL a Theodor MÁCA  vyberou  12 nejlepších +  2 náhradníky a 

stanoví konečnou nominaci,která bude zveřejněna na stránkách OFS BENEŠOV  . Na 

turnaji ve VRANÉM n.Vlt. ve středu 15.října 2014  se bude hrát systémem  1 x 7+1  . Soupeři 

stejní jako u U-11  .  

Doprava na turnaj ve středu 15.října 2014  bude zabezpečena  stejně jako u U-11  i odjezdy a 

příjezd jsou stejné .  

Děkuji za pomoc a těším se na setkání .                                                                                                                                               

Za OFS BENEŠOV :      Ladislav VRKOSLAV – předseda KM .  

 


