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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  www.is.fotbal.cz  OFS Vsetín připravuje v průběhu jarní části 
školení pro zájemce z řad administrátorů klubů.   
 
Všem oddílům zasíláme aktuální materiály k tomuto projektu – směrnice o elektronickém členství, 
seznam oddílových administrátorů, seznam povolených operací pro administrátory, přihláška 
administrátora, informace o online registraci, online zápisu, sběrné faktuře, vkládání fotografiií. 
 
Seznam oddílů bez administrátora: Bynina, Dolní Bečva, Hošťálková, Huslenky, Jasenice, Lačnov, 
Lhotka, Lužná, Nový Hrozenkov, Valašská Bystřice, Valašská Senice, Vsetín, Zděchov – těmto oddílům 
byl zaslán formulář k přihlášení administrátora, který je třeba zaslat  na adresu FAČR, úsek centrální 
registrace Diskařská 2431/4, Praha 6, PSČ: 160 17  
 
Pro zdárný průběh tohoto projektu schválil VV FAČR pro rok 2015 všem klubům hrajícím krajské a 
okresní soutěže finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
 
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.  
 
Projekt minihřiště 
FAČR opět zahájila projekt MINIHŘIŠTĚ, pokyny byla zaslány oddílům na e-mailové adresy dne 
15.února. 
 
Projekt Bezpečná branka pokračuje i v roce 2015 
Oddílům byly 15.února  zaslány informace k projektu KFS a Krajského úřadu Zlín BEZPEČNÁ BRANKA.  
VV OFS Vsetín  rozhodl o uvolnění prostředků OFS ve výši 2.000 Kč na jednu branku pro každý oddíl, 
kterému budou tyto branky dodány. Termín přihlášek na KFS byl opět prodloužen do 15.března 
 
Zelený trávník 2015 
Oddílům byly 22.února zaslány podklady pro Zelený trávník, návrhy předložte na OFS Vsetín do 
20.března 2015.  V souvislosti se změnami v zásadách poskytování státních dotací je od letošního 
roku bohužel možné poskytovat dotaci pouze do majetku ve vlastnictví příjemce dotace, tzn., nelze 
poskytnout dotaci do majetku, který klub užívá na základě nájemní nebo výpůjční smlouvy apod. 
Zároveň majetek nesmí být zatížen zástavním právem třetích osob (s výjimkou ČUS, dříve ČSTV, pro 
zajištění podmínek dotace z minulých let), soudními spory, exekucemi apod. Tyto informace lze 
nalézt ve výpisu z katastru nemovitostí v oddíle C – omezení vlastnického práva. Podrobné pokyny 
pro kluby a formulář žádosti naleznete také na webových stránkách Komise pro stadiony a hrací 
plochy FAČR (www.kshp.cz) v sekcích „Granty a dotace“ a „Ke stažení“.  
. 

http://www.fotbal.cz/
http://www.is.fotbal.cz/
http://www.kshp.cz/
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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.   
 
Změny oproti rozpisu podzimní části nahlaste ještě do středy 5.března budou uvedeny v tištěném 
rozpisu , později ohlášené změny budou řešeny na aktivu a v úřední zprávě  

KOMISE ROZHODČÍCH 

 
Školení rozhodčích  
Školení rozhodčích OFS Vsetín se uskuteční v sobotu 14.3.2015 ve Vsetíně , v restauraci U splavu 
(tribuna fotbalového stadionu na Ohradě - příjezd od Bečvy)  Prezence v 8:45 , zahájení v 9:00 hod. 
Předpokládané ukončení  v 15.00 hod. Oběd bude zajištěn. Na školení je třeba předložit  průkaz 
rozhodčího a lékařskou prohlídku s letošním datem. Školící poplatek 200,- Kč. bude vybírán na místě. 
Členský příspěvek FAČR je splatný do 25.2.2015, peněžité tresty z podzimní části je nutno uhradit do 
semináře.   
Upozornění KR : 
Rozhodčí , kteří nebudou mít splněny všechny náležitosti nebudou zařazeni na listinu rozhodčích OFS 
Vsetín pro jarní část soutěžního ročníku 2014 – 2015. 
Semináře se mohou zúčastnit i případní nový zájemci o funkci rozhodčího ( info na čísle 739 247 394 
p.Juřica) 
 


