
                           

ÚŘEDNÍ ZPRÁVA – 8.srpna 2022
STK
Prodloužený termín pro doplnění soutěží (do konce července)
III.třída sk.A Velká Lhota  - potvrdila účast (soutěž hraje 10 družstev)
OP starší žáci  Dolní Bečva – nepřihlášena (soutěž hraje 11 družstev)

Přehled podaných hlášenek – vše zadáno v IS
OP a III.třída muži  - Hošťálková/Kateřinice B (SD), Huslenky, Dolní Bečva B, Ratiboř B (doplní termín 
zápasu s Valašskou Senicí)
dorost – Ústí/Val.Polanka (SD), Ratiboř/Kateřinice B (SD), Dolní Bečva, Vidče/Val.Bystřice (SD)
starší žáci – Kateřinice/Ratiboř (SD)
mladší žáci – Dolní Bečva/Vigantice (SD) - (doplní termín zápasu s Vidčí), Kateřinice/Ratiboř (SD)
starší přípravky – Dolní Bečva, Ratiboř, Val.Meziříčí U10, Hošťálková/Kateřinice (SD),  Zašová, Vsetín, 
Hovězí,  Lidečko

Oddíly které dosud neposlaly nebo nezadaly do IS  hlášenky – termín byl do 4.srpna
starší žáci – Valašská Polanka
mladší žáci – Kelč,  Val.Meziříčí U11, Vidče/Val.Bystřice (SD), Valašská Polanka, Huslenky/Hovězí 
(SD), Val.Příkazy/Horní Lideč (SD)
starší přípravky – Vidče, Hutisko, Hrachovec, Kelč,  Ústí, Val.Polanka, Lačnov
mladší přípravky – Branky, Dolní Bečva, Halenkov, Horní Bečva, Hovězí, Hrachovec, Choryně, Juřinka, 
Kateřinice, Kelč, Lidečko, Liptál, Nový Hrozenkov, Rajnochovice, Rožnov, Vigantice, Vsetín, Zašová

Hlášenky zašlete:
 buď 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

Mladší přípravky - turnaje
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. Na stránkách ofsvsetin.cz je zveřejněn aktuální přehled volných termínů

Schválené termínové změny
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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
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