
                           

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 28.ledna 2022
VV
U  pozornění na blížící se termín placení členského příspěvku:    Aby bylo členství ve FAČR zachováno pro rok 2022,
musí být v souladu s § 18 odst. 2 Evidenčního a registračního řádu FAČR členský příspěvek zaplacen do 28. 2. 
2022 s tím, že jej lze platit už od 1. 1. 2022. 

Členský příspěvek může být hrazen členem jako fyzickou osobou samostatně, zpravidla je však hromadně hradí za
své členy členský klub. Doporučujeme tedy ověřit si své členství na stránce is.fotbal.cz a v případě dosavadního 
neuhrazení se buď domluvit s členským klubem na jeho uhrazení, nebo jej uhradit vlastním postupem 
prostřednictvím stránky is.fotbal.cz (volba úhrada členství pro rok 2022 vlevo nahoře).

Aktiv oddílů:JJakým způsobem se bude konat předsezónní aktiv oddílů, bude upřesněno dle aktuální situace. 
Mimo fyzického setkání zvažujeme a pracujeme přípravě on-line konferencí. O zvolené podobě chceme 
rozhodnout během následujícího měsíce února.  

STK

https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx
https://is.fotbal.cz/clenove/obnoveni-clenstvi.aspx


Rozpis zápasů je zadán v IS . Nové termíny odložených utkání z podzimní části zadejte do IS po předchozí 
vzájemné domluvě  mezi oddíly standardním způsobem. Zápasy III.třídy mužů budou odehrány týden před 
začátkem soutěže. 

Odložená utkání na jaro

KM
Zlínský KFS pořádá v sobotu 26.2.2022 od 9 hodin  ve sportovní hale v Luhačovicích, halový turnaj „O 
POHÁR PŘEDSEDY KFS ZLÍN“. Turnaje se zúčastní okresní výběry našeho kraje, a to v kategoriích U12 a 
U11.

Komise mládeže OFS Vsetín nominovala tyto hráče: U11: Liebl Ondřej, Jaroš Petr, David 
Libor (Hrachovec), Kunovský Jakub, Rada Jiří, Pajdla Matyáš (Kelč), Zajíc Tomáš, Blizňák 
Jáchym (Val.Polanka), Pastucha Jaroslav (FC VK+K), Bartošík Jiří (Choryně) - U12: Filák 
David (Hovězí), Mráz David (Val.Příkazy), Orava Kryštof, Volf Lukáš (TJ Kelč) Krčmář 
Martin (Jarcová), Smrček Jakub (Vigantice), Vanduch Václav (Val.Bystřice), Ondrašík 
Martin (Liptál), Valčík Nikolas (Vidče), Ondřej Václav (Podlesí)

Okresní pohár dorostu a starších žáků: Před začátkem jarní části (víkendy 19-20.3. + 26-27.3 a 2-3.4.) 
plánujeme restarty pohárů ve formě turnajů 6+1 a 7+1. Oddíly budou osloveny jednotlivě a poté bude 
zveřejněna konečná verze turnajů.    


