FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA
Vodárenská 18
747 07 Opava

Přihláška do soutěží OFS Opava pro SR 2018-2019
Evidenční číslo FAČR:

Název klubu:

Závazně přihlašujeme do soutěží OFS Opava níže uvedený počet družstev:
název soutěže dle
přiloženého přehledu
soutěží pro SR 18-19

družstvo

počet hrací
hráčů* den

hrací čas

hlavní
(vedlejší)
hřiště

poznámka (skupiny, losovací
čísla…)

A muži
B muži
A dorost
B dorost
A starší žáci
B starší žáci
A mladší žáci
B mladší žáci
A MINI žáci
B MINI žáci
*NUTNO uvádět u kategorie žáků!!!

Případné další poznámky k soutěžím: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...
Dále přihlašujeme do soutěží Poháru FAČR – okresních kol = „O POHÁR MĚSTA OPAVY“ družstva:
kategorie

muži

dorost

ANO či NE
Předseda klubu:

Sekretář klubu (zasílání korespondence):

Jméno: ….…………………………………….……...

Jméno: …………………………………….………..

Adresa: ……………………………………..…..……

Adresa: ………………………………..…………....

……………………………………………..

……………………………..…………...….

TB: …………………….…..TZ: ….…………………

TB: …………………...….TZ: …….………….……

Mobil: ………………………………………………..

Mobil: ……………………………………..………..

E-maily pro oficiální elektronickou komunikaci:
1.: ................................................................................

2.: ................................................................................

3.: ................................................................................

4.: ................................................................................

5.: ................................................................................

6.: ................................................................................

Rozpis soutěží OFS Opava pro SR 2018-2019 bude jako v minulém roce zpracován pouze elektronicky (bude
rozeslán na všechny emailové adresy včetně vyvěšení na webu OFS Opava: www.ofsopava.cz ).
Organizační a finanční záležitosti:
V případě, že se některé závazně přihlášené družstvo ze soutěže odhlásí nebo bude v průběhu SR 2018-2019
vyloučeno (SŘF), je klub povinen uhradit řídícímu orgánu soutěží OFS Opava pořádkovou pokutu ve výši dle
kategorií: dospělí 10.000,- Kč, dorost 5.000,- Kč, starší žáci 3.000,- Kč, mladší žáci 2.000,- Kč a přípravka
(MINI žáci) 1.000,- Kč.
V soutěžích OFS Opava je stanoven nevratný soutěžní vklad ve výši 1.500,- Kč / členský klub (SŘF §8) formou
úhrady ve sběrné faktuře klubu před zahájením příslušného SR.
Prohlášení klubu:
Závazně prohlašujeme, že:
a) se přihlašujeme do soutěže s vědomím, že náš klub je dostatečně finančně zajištěn tak, aby mohl soutěž
dokončit. V případě, že ze soutěže odstoupíme, poneseme následky dle RS OFS Opava. Jsme si vědomi
toho, že OFS Opava nepřebírá žádné závazky za nesolventní kluby. Potvrzujeme, že hlavní a náhradní
hřiště odpovídá ustanovením Souboru předpisů FAČR, Pravidlům fotbalu a RS OFS Opava.
b) zavazujeme se, že všechna naše přihlášená družstva do soutěží OFS Opava, budou vystupovat fair-play
v mistrovských utkáních a funkcionáři klubu budou plnit veškeré povinnosti v souladu s platným
Souborem předpisů FAČR, Pravidly fotbalu a RS OFS Opava!!!

Řádně vyplněnou přihlášku, ověřenou razítkem tělovýchovné jednoty (dále jen TJ) či fotbalovým klubem (dále
jen FK) s podpisy dvou odpovědných funkcionářů TJ (FK), odevzdejte bez ohledu na postupy či sestupy ze
soutěží a to osobně nebo doporučenou poštou s datem odeslání
nejpozději do 21. června 2018
na sekretariát OFS Opava, Vodárenská 18, 747 07 Opava.
Poznámka: V případě pozdního dodání, popř. nedodání přihlášky, do stanoveného termínu, nebude brán ohled
na případné požadavky klubu (družstev).

V ………………………... dne ………………………

……..………………..……
předseda FK (TJ)

.…………….……………...…
člen VV FK (TJ)

