Okresní fotbalový svaz Přerov
Petřivalského 1
Přerov 750 02
tel.
email
IČO
Číslo účtu

: 736 645 998
: ofs@raz-dva.cz
: 01540319
: 153451945 / 0300

ČSOB Přerov

Turnaj okresních výběrů - „U11“ v rámci Ol.KFS
čtvrtek 3. 5. 2018 – Uničov – (tráva / umělá tráva – dle počasí)
Sraz hráčů ve čtvrtek 3.5.2018 v 6:30 hod. před budovou OFS Přerov, Petřivalského 1
Předpokládaný příjezd k budově OFS Přerov, Petřivalského 1,
bude cca mezi 16:30 až 17:00 hod.
Nominace hráčů:

„U-11“ ročník-2007 a ml.

trenér: Hroch R., Grečmal Z.
vedoucí: Pumprla P.

FK Kozlovice

: PALOTÁŠ Šimon, PŘIBYL Vojtěch, PALINEK Ondřej, ŘEZNÍČEK Adam,
ZEMÁNEK Michael (brankář)

FC Želatovice

: HAVELKA Jan

FK Troubky

: HOŘÍN Jakub, HOŘÍN Pavel

FK Sp. Lipník n.B.

: VÁLEK Lukáš

S. Radslavice

: VYCHODIL Martin

FK Sj Kojetín-Koválovice

: HANÁK Patrik, SEDLÁK Patrik (brankář)

KMK ZUBR Přerov

: KUPEC Tomáš, ŠÍPEK Ondřej, JUST Josef

TJ Sokol Tovačov

: KOHN Jakub

=============================================================================

Hráči si sebou vezmou veškerou potřebnou výstroj tj. kopačky (i na umělou trávu), ponožky, chrániče,
a brankáři celou výstroj, případně další věci dle vlastního zvážení.
Pitný režim a strava bude zajištěna v místě konání turnaje.
Každý hráč musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, nebo fotokopii.
Případné omluvy je nutno okamžitě nahlásit na telefon (nebo SMS zprávou) sekretáře OFS Přerov –
736 645 998 nebo vedoucímu výběru – P. Pumprla, mob. 602 970 464, příp. e-mail
pumprla.pavel@seznam.cz. Oznámí jeden z rodičů a zástupce klubu včetně důvodu neúčasti hráče.
V případě neomluvené neúčasti se hráč i klub vystavuje disciplinárnímu řízení.
Upozornění:
Účast hráče nominovaného na utkání je ve smyslu fotbalových směrnic povinná. Při neomluvené neúčasti
se hráč i klub vystavuje následujícímu disciplinárnímu řízení:
Dle disciplinárního řádu čl. 17. Odstavec 4./
Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému nebo výběrovému utkání,
má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou činnost až do vyřešení případu.

Pavel Pumprla
předseda KM OFS Přerov

Okresní fotbalový svaz Přerov
Petřivalského 1
Přerov 750 02
tel.
email
IČO
Číslo účtu

: 736 645 998
: ofs@raz-dva.cz
: 01540319
: 153451945 / 0300

ČSOB Přerov

Turnaj okresních výběrů - „U12“ v rámci Ol.KFS
čtvrtek 3. 5. 2018 – Uničov – (tráva / umělá tráva – dle počasí)
Sraz hráčů ve čtvrtek 3.5.2018 v 6:30 hod. před budovou OFS Přerov, Petřivalského 1
Předpokládaný příjezd k budově OFS Přerov, Petřivalského 1,
bude cca mezi 16:30 až 17:00 hod.
=============================================================================

Nominace hráčů: „U-12“ ročník-2006 a ml.

trenér: Caletka P., Kyasová J.
vedoucí: Pumprla P.

FC Želatovice

: ONDRIŠ David, VOLF Petr (brankář)

FK Kozlovice

: NEUMANN Filip, VÁLEČEK Martin, HEJNA Aleš

TJ S. Tovačov

: KOHN Ondřej, STRNAD Jakub, HOPAN Ondřej

FK Sp. Lipník n.B.

: NEUBAUER Lukáš, NEUBAUER David, HORÁK Alex

FK Troubky

: VOJTÁŠEK Ondřej (brankář), VOJTÁŠEK Milan

SK Radslavice

: CALETKA Josef

Hráči si sebou vezmou veškerou potřebnou výstroj tj. kopačky (i na umělou trávu), ponožky, chrániče,
a brankáři celou výstroj, případně další věci dle vlastního zvážení.
Pitný režim a strava bude zajištěna v místě konání turnaje.
Každý hráč musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, nebo fotokopii.
Případné omluvy je nutno okamžitě nahlásit na telefon (nebo SMS zprávou) sekretáře OFS Přerov –
736 645 998 nebo vedoucímu výběru – P. Pumprla, mob. 602 970 464, příp. e-mail
pumprla.pavel@seznam.cz. Oznámí jeden z rodičů a zástupce klubu včetně důvodu neúčasti hráče.
V případě neomluvené neúčasti se hráč i klub vystavuje disciplinárnímu řízení.
Upozornění:
Účast hráče nominovaného na utkání je ve smyslu fotbalových směrnic povinná. Při neomluvené neúčasti
se hráč i klub vystavuje následujícímu disciplinárnímu řízení:
Dle disciplinárního řádu čl. 17. Odstavec 4./
Hráč, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému nebo výběrovému utkání,
má dnem následujícím po dni stanoveného srazu zastavenou činnost až do vyřešení případu.

Pavel Pumprla
předseda KM OFS Přerov

