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Fotbalová revoluce 
Od příští sezóny 2015-16 dojde k zásadním změnám v administraci ve fotbalových soutěžích FAČR a 
to k přechodu na on-line systém. Mimo jiné dojde ke zrušení registračních průkazů, zrušení psaní 
zápisů v papírové podobě a zavedou se on-line přestupy hráčů. Základní podmínkou je připojení 
k internetu a odpovídající technika (počítač, notebook, tablet, mobil). Ve všech ostatních 
záležitostech dojde ke zjednodušení všech úkonů. Každý oddíl bude mít přístup do databází 
prostřednictvím svých administrátorů. Podrobnější informace získáte na stránkách www.fotbal.cz 
pod odkazem fotbalová r(e)voluce. 
OFS Vsetín připravuje v průběhu jarní části školení pro zájemce z řad administrátorů klubů.   
 
Valná hromada 
V souladu se stanovami svolává VV OFS Vsetín Valnou hromadu OFS Vsetín na pondělí 16.března 
2015 od 16:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.  
 
Členské příspěvky FAČR na rok 2015 
Upozorňujeme na termín úhrady členských příspěvků FAČR do 28. února 2015. Dle stavu členské 
základny k tomuto dni, se budou opět rozdělovat finanční prostředky od FAČR na rok 2015. 

STK 

Termínová listina 
Oddílům byla zaslána termínová listina soutěží pro jaro 2015.  Začátek jarní části je 29. března 
(dohrávky OP a III. třídy a start OP STŽ). Vzhledem ke konání MS v ledním hokeji a ME U-21 ve fotbale 
může dojít v termínové listině k úpravám dle potřeb oddílů.  
Jarní část IV. třídy mužů sk .B byla upravena tak, aby v každém kole neměla dvě družstva volno  - nový 
rozpis utkání byl zaslán oddílům 
 
AKTIV STK 
V rámci VH OFS Vsetín se 16. března 2015 uskuteční aktiv STK. Oddílům budou mimo jiné předány 
brožury Rozpisu soutěží na jarní část sezóny.  Pro jejich aktualizaci žádáme oddíly o zaslání 
případných změn termínů a kontaktů oproti rozpisu podzimní části a to do konce února 2015.   
 
Na internetových stránkách jsou již aktuální data jarní části sezóny. Prosíme o kontrolu a oznámení 
případných nesrovnalostí.   
 
 

http://www.fotbal.cz/

