
                           

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 20.července 2022
STK
13.července se uskutečnil losovací aktiv oddílů před novým SR 2022/23. Představeny a dány k přímé 
diskusi byly např losovací čísla, termínová listina letošní i příští  i další podmínky pro hladký průběh 
soutěží. Pro administrátory byla prezentována praktická ukázka postupu při zadávání hlášenek a změn 
termínu do IS.  Z 54 oddílů, které mají přihlášeno v soutěžích OFS alespoň jedno družstvo se zúčastnilo 
15, omluvili se 2. 37 oddílů, což je 68 % se nezúčastnilo vůbec – děkujeme.   
Věkové kategorie mládeže 
S návrhem OFS (počty 2,2,1,0,0) nesouhlasilo v přihlášce pouze 8 oddílů a proto: 
V SR 2022/23 mohou nastupovat v soutěžích dorostu (2 hráči) , starších (2 hráči)  a mladších žáků (1 
hráči  omezeně hráči/hráčky, kteří prvním rokem přešli do vyšší kategorie v kategorii původní tzn. 
dorost - narozen po 1. 1. 2004 + 2 hráči narozeni po 1.1.2003
starší žáci - narozen po 1. 1. 2008 + 2 hráči narozeni po 1.1.2007
mladší žáci - narozen po 1. 1. 2010 + 1 hráč narozen po 1.1.2009
starší přípravka – pouze narozeni po 1. 1. 2012
mladší přípravka – pouze narozeni po 1. 1. 2014
Dívky mohou nastupovat v oficiálních soutěžích žáků a přípravek s o rok mladšími chlapci.
Změna losovacích čísel na základě požadavků na aktivu
III-třída sk. A – výměna losovacího čísla Lhotka a Dolní Bečva B 
OP dorost – Horní Bečva/Hutisko (SD) a Dolní Bečva
OP mlž sk.A – Hrachovec/Zašová (SD) a Podlesí
Prodloužený termín pro doplnění soutěží (do konce července)
III.třída sk.A Velká Lhota  (v případě nedoplnění kádru odhlášení a soutěž by měla 9 družstev)
OP starší žáci  Dolní Bečva (v případě dopřihlášení losovací číslo 11)
Změny a opravy hracích termínů družstev
OP dorost  – Liptál SO 10:15
OP starší žáci – Valašská Bystřice NE -2,5h před UZM
OP starší přípravka sk. C  - Liptál SO 10:00 hřiště UT 
Termíny pro zaslání hlášenek je 4.srpna 
OP a III.třída muži  - Hošťálková/Kateřinice B (SD), Huslenky, Dolní Bečva B, Ratiboř B
dorost – Ústí/Val.Polanka (SD), Ratiboř/Kateřinice B (SD), Dolní Bečva, Vidče/Val.Bystřice (SD)
starší žáci – Kateřinice/Ratiboř (SD), Valašská Polanka
mladší žáci – Dolní Bečva/Vigantice (SD), Kelč,  Val.Meziříčí U11, Vidče/Val.Bystřice (SD), Valašská 
Polanka, Huslenky/Hovězí (SD), Val.Příkazy/Horní Lideč (SD)
starší přípravky – Dolní Bečva, Vidče, Hutisko, Ratiboř, Val.Meziříčí U10, Hošťálková/Kateřinice (SD),  
Zašová, Kelč, Vsetín, Ústí, Hovězí, Val.Polanka, Lačnov, Lidečko



Hlášenky zašlete:
• na formuláři e-mailem na ofs.vsetin@seznam.cz.  STK hlášenky rozešle oddílům
• nebo zadejte dle IS stejně jako změnu termínu a do poznámky napište hlášenka

Zápasy mládeže v pracovní den
Pokud má oddíl mládeže uveden jako hrací den všední den jsou STK akceptovány. Soupeř má ovšem 
právo nesouhlasit a do týdne po zveřejnění projevit nesouhlas. Domácí oddíl je pak povinen navrhnout 
čas utkání v obvyklých víkendových termínech nebo se se soupřem dohodnout.
Pokud jsou termíny na podzim v časech, kdy jsou nevyhovujíci světelné podmínky a oddíl nedisponuje 
umělým osvětlením, zašle oddíl novou hlášenku  v obvyklých víkendových termínech nebo se dohodne 
se soupeřem
Změny termínů zápasů
Oddílům byla zaslána a na webových stránkách OFS Vsetín byla zveřejněna prezentace praktického 
postupu při zadávání změn termínu do IS.
Mladší přípravky
Každý přihlášený oddíl si vybere dva termíny. Jeden z termínu č.1-5 druhý z 5-9 a ve formátu datum a 
čas (např. SO 3.září 10:00). Ti, kteří mají více družstev (Jarcová, Vsetín, Val.Meziříčí, Zubří) navíc 
specifikují svoji představu účasti na turnajích doma a venku. Třeba zda chtějí být všichni na jednom 
turnaji nebo zvlášť apod.

KM
Školení trenérů licence C 
Nejbližší školení pro OFS Vsetín se uskuteční 12.11.2022. Přihlásit se můžete a další termíny v jiných 
okresech najdete na stránkáchhttps://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Zl%C3%Adnsk
%C3%BD+kraj

KR
Seminář rozhodčích
Uskuteční se se v sobotu 6.srpna od 8:30 – 14:00 hodin v Liptále. Vítáni jsou i noví zájemci. V případě 
zájmu nás kontaktujte na ofs.vsetín@seznam.cz nebo na tel: 734 760 582.
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