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

P ř e h l e d
fotbalových turnajů pořádaných Komisí mládeže OFS Opava
pro mladší žáky, mini žáky st. a mini žáky ml. s názvem „O pohár OFS Opava“
pro mládežnická mužstva s názvem „Memoriál Antonína Tylšara“
v průběhu měsíců únor a březen 2019
Místo konání

:

Sportovní hala SFC Opava v opavských Městských sadech, Lípová č. 2

Data konání

:

20.3.2019 (středa)

Doprava
Sraz
Zahájení
Ukončení
Garant akcí
Vedoucí akcí
Ekonom akcí
Realizační tým
Startovné

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Účastníci

:

Hráči si vezmou
Oddíly zajistí

:
:

zajistí mateřské oddíly (TJ, SK, FK...), rodiče
08:00 hod. ve Sportovní hale v areálu SFC Opava
08:15 hod. a 08:20 hod. = 1. zápas v turnaji
cca 13:30 hod. = slavnostní vyhodnocení turnaje
Ing. Miroslav Záloha – předseda OFS Opava
Bc. René Černohorský – předseda KM a místopředseda VV OFS Opava
Ing. Radek Kotík – sekretář OFS Opava
členové KM OFS Opava
600,- Kč za mužstvo o počtu 10 hráčů + 2 trenérů
(hráč a člen realizačního týmu dostane párek + pečivo a pitný režim)
mládežnické oddíly okresu Opava (při účasti SFC Opava a FC Hlučín
vždy hráči o rok mladší (MINI ml. 2011, MINI st. 2009, MLADŠÍ ŽÁCI
2007), při účasti dívek tyto mohou být i o rok starší než je stanoveno…
tenisky (botasky...) s bílou podrážkou, holenní chrániče, průkaz ZP
míč na sálovou kopanou, 2 sady dresů, ID číslo hráče, platba 600 korun
na občerstvení svých hráčů a realizačního týmu – bude realizováno u
zúčastněných týmů sekretářem OFS Opava formou sběrné faktury

- MINI ŽÁCI ml. (ročník narození 2010 a ml.)!

Důležité:
Závazné přihlášky, prosím, zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu rene.cernohorsky@seznam.cz
nebo telefonicky na telefonní číslo p. Reného Černohorského (mobil: 773 999 049), a to nejpozději
do neděle 10. února 2019! Vhodné bude vždy uvést telefonické či e-mailové spojení na konkrétní
zodpovědnou osobu za Vaše přihlášené mužstvo. Nejdříve přihlášená družstva tak budou zařazena
do turnajů (max. počet mužstev v jednom turnaji je 6), kdy o rozlosování a dalších záležitostech se
rozhodne na řádné schůzi KM OFS Opava dne 11.2.2019 (pondělí), o čemž pak budou startující
týmy neprodleně e-mailově vyrozuměny.
Případné dotazy kdykoliv telefonicky nebo e-mailem adresujte na p. Černohorského.
Opava 4. února 2019
Ing. Radek Kotík
sekretář OFS
OFS Opava
Vodárenská 18
747 07 Opava

Bc. René Černohorský
předseda KM OFS

Ing. Miroslav Záloha
předseda OFS
tel: 553625474
web: www.fotbal.cz
email: ofsopava@seznam.cz

